REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Povjerenstvo za provođenje postupka
jednostavne nabave

KLASA: 406-03/22-01/16
URBROJ: 2163-12-06-22-2
Barban, 25. svibnja 2022. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

NABAVA VOZILA ZA POTREBE VLASTITOG POGONA
(PONOVLJENI POSTUPAK)
Evidencijski broj nabave: JN-6-22
CPV oznaka: 34144700-5 Komunalna vozila

Naručitelj Općina Barban pokrenula je postupak jednostavne nabave za koju sukladno članku
12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) nije obvezna provesti jedan od
postupaka propisanih Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost
predmeta nabave robe manja od 200.000,00 kn bez PDV-a.
Nabava se provodi sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine
Općine Barban“ broj 41/20).

1.

OPĆI PODACI

1.1.

Podaci o javnom naručitelju:
Naziv naručitelja: OPĆINA BARBAN
Sjedište: 52 207 Barban, Barban 69
OIB: 98875297738
Poslovna banka: OTP banka d.d.
IBAN: HR1024070001800600009
Broj telefona: +385 52 567 635
Broj telefaksa: +385 52 567 606
Internet adresa: www.barban.hr
Adresa elektroničke pošte: info@barban.hr
(dalje u tekstu: Naručitelj)

1.2.

Osoba ili služba zadužena za kontakt:
Ime i prezime: Vlado Kožljan
Broj telefona: +385 52 567 635
E-mail: vlado.kozljan@barban.hr
Zahtjev sa svim pitanjima koja bi gospodarski subjekt želio postaviti naručitelju u svezi
objašnjenja i izmjene vezane za Poziv na dostavu ponude, mora biti postavljen
pravodobno. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom
trećeg (3.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda i to isključivo u pisanom
obliku. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne
informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju Naručitelj će staviti na raspolaganje
najkasnije tijekom drugog (2.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.
Ukoliko će biti potrebno da naručitelj mijenja Poziv na dostavu ponude i ako su
promjene značajne, produžit će se rok za dostavu ponude na način da svi gospodarski
subjekti od izmjene imaju najmanje 5 dana za dostavu ponude.

1.3.

Evidencijski broj nabave: JN-6-22

1.4.

Vrsta postupka nabave
Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave – javno prikupljanje ponuda.
Naručitelj upućuje Poziv na dostavu ponuda na web stranicama Općine Barban, JAVNA
NABAVA – Općina Barban .

1.5.

Procijenjena vrijednost nabave
112.000,00 kuna (bez PDV-a)

1.6.

Vrsta ugovora o nabavi
Ugovor o nabavi robe

1.7.

Planirana sredstva za nabavu
Sredstva za nabavu planirana su Proračunom Naručitelja za 2022. godinu i projekcijama
za 2023. i 2024. godinu.

2.

PREDMET NABAVE

2.1.

Detaljni opis predmeta nabave
Predmet nabave je motorno gospodarsko vozilo putem operativnog leasinga s ostatkom
vrijednosti, na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) jamčevina 20% od neto vrijednosti i
20% ostatka vrijednosti godišnje ograničenja kilometara 15.000, ukupno u 5 godina
75.000 km. sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima za potrebe
Vlastitog pogona Općine Barban (1 vozilo).
Ponuditelj je obvezan naručitelju ponuditi novo vozilo, godina proizvodnje minimalno
2019.
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 34144700-5 Komunalna
vozila.

2.2.

Tehničke specifikacije predmeta nabave
Tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Prilogu 4. ovog Poziva (obrazac
„Tehnička specifikacija vozila“).
Kako bi se ponuda smatrala valjanom ponuđeno vozilo mora zadovoljiti sve traženo iz
obrazaca „Tehnička specifikacija vozila“.

2.3.

Troškovnik
Troškovnik se nalazi u Prilogu 3. ovog poziva (obrazac „Troškovnik“).
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i
prepisivanja izvornog teksta.
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke opisane u Troškovniku odnosno treba popuniti
priloženi troškovnik upisivanjem jedinične cijene (zaokružene na dvije decimale) za
svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku. Jedinična cijena
izražena u kunama mora biti zaokružena na dvije decimale.
Ako ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će
se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

2.4.

Mjesto i rok isporuke
Mjesto isporuke je: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Rok isporuke ne može biti duži od 60 dana.

2.5.

Rok trajanja ugovora
S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se ugovor o leasingu na razdoblje
od 60 mjeseci (5 godina).

3.

OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1.

Neplaćanje dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje
Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi
da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno od navedenog, Naručitelj neće isključiti gospodarski subjekt iz postupka
jednostavne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije
dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
− potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela države poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od dana
objave poziva za dostavu ponude.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz
točke 3.1., gospodarski subjekt dostavlja:
− izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne
postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne
vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, koja ne
smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave poziva za dostavu ponude.

4.
KRITERIJ
SPOSOBNOSTI)

ZA

ODABIR

GOSPODARSKOG

SUBJEKTA

(UVJETI

Ponuditelj u postupku jednostavne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje
profesionalne djelatnosti, sve su skladu s Pravilnikom i ovim Pozivom.
4.1.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – Upis u registar u državi
poslovnog nastana gospodarskog subjekta
Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
− izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se
vodi u državi članici njegova poslovnog nastana , a ako se oni ne izdaju, gospodarski
subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava
ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu
ponude.

4.2.

Ostali uvjeti
Odobrenje za obavljanje poslova leasinga. Za izvršavanje ugovora, ponuditelj mora
posjedovati odobrenje za obavljanje poslova leasinga. Stoga je odabrani ponuditelj
dužan u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja Odluke o odabiru dostaviti Naručitelju:
presliku važećeg odobrenja za obavljanje poslova leasinga izdanog od Hrvatske
agencije za nadzor financijskih usluga sukladno odredbama Zakona o leasingu
(„Narodne novine“ broj 141/13).

5.

SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

5.1.

Sadržaj ponude
Ponuditelji dostavljaju ponudu koja sadrži sljedeće:
− Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – PRILOG 1.,
− Izjavu o integritetu – PRILOG 2.,
− Pravilno ispunjen troškovnik - PRILOG 3.,
− Ispunjenu Tehničku specifikaciju vozila – PRILOG 4.,
− Dokaze da ne postoje OSNOVE ZA ISKLJUČENJE iz točke 3. ovog Poziva
− Dokaze kojima dokazuje da ispunjava KRITERIJE ZA ODABIR
GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) iz točke 4.1. ovog
Poziva.
− Izjavu o roku isporuke vozila (u slobodnoj formi)
− Izjavu o prihvaćanju kilometraže (u slobodnoj formi).

5.2.

Način izrade ponude
Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana i ovjerena. Ponuda se izrađuje na način da čini
cjelinu koja se ne može jednostavno fizički razdvojiti. Ponuda se izrađuje na hrvatskom
jeziku i latiničnom pismu. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i
uvjeta iz ovog Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst
ovog Poziva na dostavu ponuda.
Ponuda se uvezuje u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje
listova ili dijelova ponude te se stranice ponude brojčano označavaju. Ponuda se piše
neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.
Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5.3.

Način dostave ponude
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet
nabave iz ovog poziva.
Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja (osobnom dostavom)
ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj
omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja i naziv i adresa ponuditelja.
Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA BARBAN
Barban 69
52207 Barban

Ponuda za jednostavnu nabavu: Nabava vozila za potrebe Vlastitog pogona
(ponovljeni postupak), evidencijski broj JN-6-22 ''NE OTVARAJ''. Na vanjskom
omotu mora se naznačiti i naziv i adresa ponuditelja.
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog
gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.
Rok za dostavu ponude: ponuda mora biti zaprimljena do 12,00 sati, dana 2. lipnja
2022. godine (četvrtak), bez obzira na način dostave.
Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude
koju dostavlja na isti način kao i osnovnu ponudu uz obveznu naznaku da se radi o
izmjeni i/ili dopuni ponude. Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može pisanom
izjavom odustati od svoje ponude, te u tom slučaju može istodobno zahtijevati povrat
svoje neotvorene ponude.
Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
Naručitelj ne dopušta ponudu alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda.

6.

NAČIN ODREĐIVANJA I PROMJENE CIJENE PONUDE
Cijena ponude je promjenjiva.
Način i uvjeti promjene cijene: cijena ponude može se promijeniti na više ili niže i to
samo u dijelu koji se odnosi na iznose naknada (osobito Poseban porez na motorna
vozila i sl.) čija je visina određena zakonom ili drugim propisom (dalje u tekstu:
davanja), ukoliko do izmjene zakona, odnosno propisa dođe u vremenu od otvaranja
ponude do isporuke vozila. U razdoblju do isporuke vozila odabrani ponuditelj može
povisiti cijenu, odnosno sniziti istu razmjerno povišenju, odnosno sniženju vrijednosti
davanja.
Promjena ponuđene cijene na prijedlog odabranog ponuditelja izvršit će se na način da
će odabrani ponuditelj dostaviti naručitelju izračun davanja obračunatih prema
zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i izračun davanja obračunatih
prema zakonima koji vrijede u trenutku isporuke vozila. U slučaju grešaka u izračunu
naručitelj je ovlašten tražiti ispravak izračuna. Ponuđena cijena može se povisiti
odnosno sniziti sukladno izmjeni iznosa davanja primjenjujući isti obračun koji je
korišten pri iskazivanju cijena u ponuđenom troškovniku.
Promjena ponuđene cijene na prijedlog naručitelja izvršit će se na način da će, obzirom
na podatke kojim raspolaže o vozilu, isporuci, uvozu i sl. naručitelj od nadležnih
institucija (Porezna uprava, Carinska uprava, Ministarstvo financija i sl.) zatražiti
podatke o iznosima davanja obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku
podnošenja ponude i davanja obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku
isporuke vozila. Ukoliko naručitelj utvrdi razliku u vrijednosti davanja izračun će
dostaviti odabranom ponuditelju koji može odbiti izmjenu cijene uz prilaganje
dokumentacije kojom dokazuje suprotno. Ukoliko se odabrani ponuditelj složi s
dostavljenim izračunom ili se ne izjasni u roku od pet dana smatrat će se da se slaže s
izmjenom cijene na niže za razliku navedenu u izračunu.
Nakon izmjene cijene ponuditelj je dužan dostaviti novi izračun leasing obroka.
Nakon isporuke vozila cijena leasing obroka je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja
leasinga.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi
(uključujući sva davanja do registracije vozila, svu traženu opremu i poseban porez na
motorna vozila) i popusti.
Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na
dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u
troškovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u
ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se
isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.
Opći uvjeti ponuditelja primjenjuju se u dijelu i samo ako nisu u suprotnosti s
odredbama Poziva i Zakona o javnoj nabavi. Posebice se to odnosi na obračunavanje
dodatnih troškova, to jest, ponuditelj ne može zaračunati nikakve dodatne troškove osim
onih koji su već predviđeni troškovnikom (kao npr. alikvotna kamata, naknada dostave
dokumentacije, trošak prijevremenog raskida pojedinačnog ugovora i sl.)

7.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

8.

ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude. Na zahtjev
naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

9.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Naručitelj će plaćati račune u mjesečnim obrocima na temelju ispostavljenih računa
odabranog ponuditelja, sukladno ugovorenom razdoblju trajanja operativnog leasinga.
Račune za mjesečne leasing obroke odabrani će ponuditelj ispostaviti najranije
posljednji radni dan u mjesecu na koji se račun odnosi. Naručitelj će sva plaćanja izvršiti
na IBAN odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa
koji sadrži sve zakonom propisane elemente. Na zakašnjele uplate odabrani ponuditelj
ima pravo naručitelju obračunati zakonsku zateznu kamatu. U slučaju slanja opomena
odabrani ponuditelj nema pravo na naplatu troškova opomena.
Naručitelj se, sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18), obvezuje zaprimiti i obraditi te izvršiti
plaćanja elektroničkog računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.
Od 1. srpnja 2019.godine, sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa
u javnoj nabavi, Naručitelj će plaćanje po ovom Ugovoru vršiti isključivo na temelju eračuna te je Izvršitelj obvezan od toga dana izdavati i slati elektroničke račune i prateće
isprave sukladno europskoj normi.

10.

PRIMOPREDAJA OBJEKTA LEASINGA
Prilikom primopredaje izvršit će se pregled objekta leasinga, te će se sastaviti zapisnik
o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se mogu otkloniti s
naznakom roka za otklanjanje nedostataka od strane davatelja leasinga odnosno
dobavljača objekta leasinga.
Davatelj leasinga odnosno dobavljač objekta leasinga obvezan je prilikom primopredaje
priložiti dokumentaciju potrebnu za registraciju vozila te uputu o korištenju vozila na
hrvatskom jeziku.
Troškove registracije, tehničkih pregleda i obveznog osiguranja od autoodgovornosti,
poreza na cestovna motorna vozila, RTV pristojbe te cestarina snosi naručitelj za cijelo
vrijeme trajanja operativnog leasinga.

11.

OSIGURANJE OBJEKTA LEASINGA
Naručitelj je dužan za cijelo vrijeme trajanja operativnog leasinga pravodobno i redovito
za vozilo koje je objekt leasinga zaključivati police obveznog osiguranja od
autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila bez frašize sa svojim ugovornim partnerom
za te usluge.
Ponuditelj je, kao vlasnik objekta leasinga, dužan naručitelju dostaviti potrebne
punomoći i ostale dokumente potrebne za registraciju vozila i zaključivanje polica
obveznog osiguranja i kasko osiguranje vozila bez frašize.

12.

GODIŠNJE OGRANIČENJE KILOMETRAŽE
Godišnje ograničenje kilometraže: 15.000 km.
Ako za vrijeme trajanja ugovora predviđena kilometraža vozila bude prekoračena,
odabrani ponuditelj ima pravo obračunati Naručitelju ugovornu kaznu za kilometražu
višu od ugovorene na način da se ugovorna kazna obračunava po svakom kilometru za
koji je prekoračena ukupna predviđena kilometraža. Visina ugovorne kazne po
kilometru ne može biti veća od visine kazne koju odabrani ponuditelj obračunava
primateljima leasinga sukladno svojim Općim uvjetima.

13.

POVRAT OBJEKTA LEASINGA
Po isteku ugovora, naručitelj će vratiti objekt leasinga ponuditelju na lokaciju koju
odredi ponuditelj, u mjestu u kojem je objekt leasinga preuzet od strane Naručitelja,
ukoliko ugovorom ne bude drugačije ugovoreno.
Naručitelj ne odgovara za istrošenost objekta leasinga koja nastane njegovim redovitim
korištenjem.

14.

POSEBNE ODREDBE
Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku,
odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje
vrste prema ponuditeljima.

15.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE
Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda najkasnije u roku
od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave
(obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju
postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.
Za odabir je dovoljna jedna valjana ponuda.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir
ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

