DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NABAVA SPECIJALNIH KOMUNALNIH VOZILA ZA
SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA (2 kom)

Dubrovnik, siječanj 2018.

I. PODACI O PREDMETU NABAVE
Opis predmeta nabave:
Nabava specijalnih komunalnih vozila za sakupljanje komunalnog otpada (2 kom):
1. Specijalno komunalno vozilo – sustav rotirajući bubanj zapremnine 16m³ (1 kom)
2. Specijalno komunalno vozilo – sustav potisna ploča zapremnine 16m³ (1 kom)
CPV oznaka: 34144511-3
Predmet nabave nije podijeljen na grupe te se podnosi jedinstvena ponuda za cjelokupni
predmet nabave.
Količina predmeta nabave
Količina je navedena u troškovniku koji će biti prilog Dokumentacije o nabavi.
Troškovnik
Troškovnik je nestandardizirane forme te će biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje
objavljene u EOJN.
Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno u
Troškovniku. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.
Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak
količine stavke i cijene stavke. Cijene stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u kunama, bez
PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijena stavki (cijena ponude) izražava se bez PDV, a iznos poreza
na dodanu vrijednost i cijena ponude s PDV-om se zasebno iskazuju.

II. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Ponuđeni predmet nabave mora imati tehnička obilježja navedena u Specifikaciji tehničkih
karakteristika vozila.
Ponuditelj je obvezan Obrasce koji čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi ispuniti, ovjeriti
potpisom i pečatom i dostaviti uz ponudu. Ponuditelj je obvezan ispuniti Obrazac
Specifikacija tehničkih karakteristika na način da se u stupac DA/NE po stavkama upisuje
„DA“ ili „NE“, a u rubrici stupca OPIS PONUĐENOG - potrebno je upisati karakteristike
ponuđenog za traženo min.-max i od-do. Ukoliko se pregledom ponuda utvrdi da je na neki
od postavljenih upita odgovor „NE“, ili u stupcu OPIS PONUĐENOG nije ispunjen
minimalni tehnički zahtjev za traženo min.-max i od-do čime je ćelija ostala prazna, ponuda
će biti odbijena.
Za ponuđeni predmet nabave ponuditelj je obvezan dati garanciju od minimalno 12 mjeseci
na cjelokupan predmet nabave i to od dana isporuke. Jamstveni rok upisuje se u Obrazac
Specifikacija tehničkih karakteristika.
Mjesto isporuke robe
Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na lokaciji naručitelja: Čibača, Sima
Savinovića 23, 20207 Mlini.
Rok isporuke robe:
Rok isporuke iznosi :
1. Specijalno komunalno vozilo – sustav rotirajući bubanj zapremnine 16m³ (1 kom): 30 dana
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od dana potpisa ugovora.
2. Specijalno komunalno vozilo – sustav potisna ploča zapremnine 16m³ (1 kom): 180 dana
od dana potpisa ugovora
Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.
Za svaki dan zakašnjenja sa isporukom predmeta nabave plaćaju se penali. U slučaju da
ponuditelj ne isporuči vozila naručitelju u ugovorenom roku ponuditelj plaća penale, i to 5‰
od ugovorene jedinične cijene pojedinog vozila za svaki dan zakašnjenja s isporukom tog
vozila, a do najviše 10% od iznosa ugovorene jedinične cijene tog vozila.
Ukoliko se obračunavaju penali, naručitelj ima pravo iste prebiti s dugovanjem za isplatu
ugovorene cijene ili aktiviranjem jamstva.
Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od
strane predstavnika naručitelja i odabranog ponuditelja.

III. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG
SUBJEKTA
Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta
Nekažnjavanje
Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi
da:
1.) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka
ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske
pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u
sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), 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) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave),
članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje),
članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje
utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje
mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka
338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito
posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) 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.)
c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka
256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
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– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka
286. (utaja poreza i drugih davanja) 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.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100.
(novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko
udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b
(novačenje i obuka za terorizam) 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.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) 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.)
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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.), ili
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka
ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske
pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga
stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge
za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. i
članka 254. stavka 1. ovoga Zakona može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje
je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za
isključenje.
Poduzimanje mjera iz stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:
1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju
plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom
2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja
činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom
3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi
sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.
Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne
okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili
neprihvaćanja mjera.
Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.
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Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u
postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo
korištenja mogućnosti iz stavka 1. ovoga članka do isteka roka zabrane u državi u kojoj je
presuda na snazi.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz
članka 251. stavka 1. ovoga Zakona iz postupka javne nabave je pet godina od dana
pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje
gospodarskog subjekta iz točke 3.1.:
- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,
jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne
postoje navedene osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti
zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države
ne postoji, izjavom 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.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo
kojeg 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 navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti,
Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) 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
b) 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 pod a) ili
c) 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, 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 pod a) i b) ili oni
ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u ovoj točki.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podugovaratelju) ili se gospodarski subjekt
(ponuditelj) oslanja na sposobnost drugih gospodarskih susbjekata, navedena okolnost
se utvrđuje za sve podugovaratelje, odnosno druge gospodarske subjekte na čiju se
sposobnost gospodarski subjekt (ponuditelj) oslanja.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da
gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
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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, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne
nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je
odobrena odgoda plaćanja.
Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. Dokumentacije o
nabavi Naručitelj će prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi
poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za
isključenje.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podugovaratelju) ili se gospodarski subjekt
(ponuditelj) oslanja na sposobnost drugih gospodarskih susbjekata, navedena okolnost
se utvrđuje za sve podugovaratelje, odnosno druge gospodarske subjekte na čiju se
sposobnost gospodarski subjekt (ponuditelj) oslanja.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252.
stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod
prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom 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.
Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta
Naručitelj isključit će gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:
1. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za
plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni
upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u
bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim
zakonima i propisima
2. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri
dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje
kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju
priložiti popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 1. odjeljkom C ovoga poglavlja, ili
3. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja
javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu
prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati
materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili
dodjele ugovora.
Način dokazivanja odsutnosti razloga za isključenje
Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio
(ekonomski) najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 10 dana dostavi ažurirane popratne
dokumente, i to:
1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,
jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana
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gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne
postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi
2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2.
ove Dokumentacije o nabavi.
3. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u
državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za
isključenje iz točke 3.2. a) ove Dokumentacije o nabavi
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod
prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom
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.
Odbit će se ponuda ponuditelju koji podnio najpovoljniju ponudu, a ne dostavi ažurne
dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete. U tom slučaju
će naručitelj pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti
postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – UVJETI
SPOSOBNOSTI
Ponuditelji su dužni dostaviti sljedeće dokaze sposobnosti:
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar u državi njegova poslovnog nastana.
Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu
zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti za
obavljanje profesionalne djelatnosti dostavi ažuriran popratni dokument i to:
Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi
u državi članici njegova poslovnog nastana.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti
zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne
postoji, izjavom 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.
Ekonomska i financijska sposobnost
Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu
zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja ekonomske i
financijske sposobnosti dostavi ažurirane podatke i to:
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Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON -2, odnosno
SOL-2 ili drugi odgovarajući dokument) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog
subjekta na način da račun gospodarskog subjekta nije bio blokiran niti jedan dan u
posljednjih šest mjeseci čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i
kvalitetno izveo predmetnu nabavu. Navedeni dokument treba biti pribavljen bilo kojeg
datuma nakon obajave postupka javne nabave od kojeg datuma će se računati i traženi rok od
6 mjeseci.
Procjena je naručitelja da blokada računa može ugroziti ponuditeljevu sposobnost
pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a
pretpostavka su za pravodobno izvršenje predmeta nabave. Ako iz opravdanog razloga,
gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti traženi dokument o financijskoj sposobnosti,
on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj
smatra prikladnim.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih
subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju
gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice,
prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja
ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje
ugovora je solidarna što se dokazuje Izjavom o solidarnoj odgovornosti gospodarskih
subjekata.
Tehnička i stručna sposobnost
Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu
zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja ekonomske i
financijske sposobnosti dostavi ažurirane podatke i to:
Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i
tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis isporuka sadrži vrijednost robe, datum
isporuke te naziv druge ugovorne strane.
Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija
za odabir gospodarskog subjekta, odnosno tehničke i stručne sposobnosti, osloniti na
sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.
Opis, izjave i katalog proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi.
Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti:
• tehnički opis za svako ponuđeno vozilo, iz kojeg je vidljivo da ponuđeno vozilo
odgovara uvjetima određenim u Obrascu; Specifikacija tehničkih karakteristika koja je
prilog ove Dokumentacije za nadmetanje.
• izjavu ponuditelja u kojoj garantira mogućnost isporuke svake od traženih tehničkih
karakteristika vozila, na hrvatskom jeziku, iz koje je vidljivo da ponuđeno vozilo
odgovara uvjetima određenim u Obrascu; Specifikacija tehničkih karakteristika koja je
prilog ove Dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno
napisana sva tehnička obilježja tražena u navedenim Specifikacijama.
• izjavu o osiguranom ovlaštenom ili mobilnom servisu, za ponuđeni predmet nabave,
na području RH-a. U izjavi je potrebno navesti: naziv ovlaštenog servisa i adresu.
ČISTOĆA d.o.o. – DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
Nabava specijalnih komunalnih vozila za sakupljanje komunalnog otpada (2 kom)

8

•

Katalog predmeta nabave

Na zahtjev naručitelja ponuditelj je dužan dostaviti predmetnu izjavu odnosno izjave u
izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Ponuđena vozila moraju biti u ispravnom stanju . Ponuđena vozila moraju u cijelosti
odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.
Ukoliko ponuditelj ne dokaže izjavom da garantira mogućnost isporuke svake od traženih
tehničkih karakteristika njegova ponuda biti će odbačena.
EUROPSKA JEDNISTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD)
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) je ažurirana formalna izjava
gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela
javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:
1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz
postupka javne nabave (osnove za isključenje)
2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta
Gospodarski subjekt dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi na standardnom
obrascu u ponudi, a javni naručitelj je mora prihvatiti. Ako se gospodarski subjekt oslanja na
sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu
dokumentaciju o nabavi koja sadržava podatke iz prvog stavka ove točke Dokumentacije o
nabavi.
U europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navode se izdavatelji popratnih dokumenata
te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom
naručitelju dostaviti tražene dokumente. Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente
izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj
dokumentaciji o nabavi navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa
baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.
Gospodarski subjekt može ponovno koristiti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi
koju je već koristio u nekom prethodnom postupku nabave, ako potvrdi da su u njoj sadržani
podaci ispravni. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u
elektroničkom obliku.
Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku (.doc format) i na hrvatskom jeziku dostupan je za
preuzimanje na Portalu javne nabave
(http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/EU%20akti/Prilog2-ESPDobrazac.doc ).
Servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) je dostupan na internetskoj adresi
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr.
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za
pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj
dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima
sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne
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dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.
Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku,
Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5
dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

IV. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema sljedećim kriterijima:
Broj

Podkriteriji

Maksimalni broj
bodova

1.

Cijena ponude (bez PDV-a)

50

2.

Tehnička specifikacija

50

Ponuditelj je obvezan ponuditi cijenu vozila koja čini 50% udjela ponude. Izračun se vrši po
formuli:
1 = a/b x 50 pri čemu su:
a - najniža ponuđena cijena
b - cijena ponude koja se boduje
2 = 50 bodova za ponuđena vozila koja u potpunosti ispunjavaju tražene tehničke
karakteristike
0 bodova za ponuđena vozila koja u potpunosti ne ispunjavaju tražene tehničke
karakteristike
Ponuđeni iznosi zadanih podkriterija se zbrajaju. Najpovoljnija ponuda će biti ponuda s
najvećim iznosom ekonomske vrijednosti koja se izračunava po sljedećoj formuli:
EVP = 1 + 2 pri čemu je EVP – ekonomska vrijednost ponude.
Ukoliko su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude
Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

OSTALE ODREDBE
Odredbe o zajednici gospodarskih subjekata
Zajednica gospodarskih subjekata je udruženje više gospodarskih subjekata koja na tržištu
nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga, a koja je pravodobno
dostavila zajedničku ponudu.
Naručitelj ne zahtjeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku
dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u
mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.
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U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet,
količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio
ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi
drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna.
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio
ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi
drugačije. Zajednica gospodarskih subjekata obvezna je naznačiti člana zajednice koji je
ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
Odredbe o podugovarateljima
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je
u ponudi:
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili
postotni udio),
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovratelja),
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.
Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio,
Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze
prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene).
Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja
koje je prethodno potvrdio.
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:
- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao
u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30%
vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome
je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u
podugovor.
Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ove točke
Dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja.
Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:
- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih
podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja
ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost
podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili
postoje osnove za isključenje
- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u
postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog
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subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj
samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.

V. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA
Mjesto isporuke robe
Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na lokaciji naručitelja: Čibača, Sima
Savinovića 23, 20207 Mlini.
Rok isporuke robe
Rok isporuke iznosi :
1. Specijalno komunalno vozilo – sustav rotirajući bubanj zapremnine 16m³ (1 kom): 30 dana
od dana potpisa ugovora.
2. Specijalno komunalno vozilo – sustav potisna ploča zapremnine 16m³ (1 kom): 180 dana
od dana potpisa ugovora
Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.
Za svaki dan zakašnjenja sa isporukom predmeta nabave plaćaju se penali. U slučaju da
ponuditelj ne isporuči vozila naručitelju u ugovorenom roku ponuditelj plaća penale, i to 5‰
od ugovorene jedinične cijene pojedinog vozila za svaki dan zakašnjenja s isporukom tog
vozila, a do najviše 10% od iznosa ugovorene jedinične cijene tog vozila.
Ukoliko se obračunavaju penali, naručitelj ima pravo iste prebiti s dugovanjem za isplatu
ugovorene cijene ili aktiviranjem jamstva.
Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od
strane predstavnika naručitelja i odabranog ponuditelja.
Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje za dobavljenu robu vršit će se putem virmana na žiro račun odabranog Ponuditelja,
na način:
25 % kod potpisa ugovora
75 % do 7 dana od ispostavljenog računa

Datum objave: 19. siječnja 2018. godine
Krajnji rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 24. siječnja 2018. godine
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