
   

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 310-02/14-01/12 
URBROJ: 2133/11-06-14-2 
U Netretiću, 12. prosinca 2014. 

 
 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 
 

SUBJEKTIMA 
 

 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
EVB-9/2014 

 
 
Poštovani, 
 
Naručitelj Općina Netretić, Netretić 3a, 47271 Netretić, OIB: 80214224162 pokrenula je 

postupak bagatelne nabave za modernizaciju i poboljšanje energetske učinkovitosti javne 

rasvjete na području Općine Netretić, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude. 

 

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 

143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost radova iz Plana nabave manju od 

500.000,00 kuna bez PDV-a, (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi 

postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

 
 
 
I .  OPIS PREDMETA NABAVE 
 
Opis predmeta nabave – modernizacija i poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete 

na području Općine Netretić. 

 

Tehnička specifikacija, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina robe i radova precizno su utvrđeni u 

troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda. 

 

Ponuđene cestovne svjetiljke koje su predmet nabave moraju imati tehnička obilježja 

navedena u Troškovniku. 

Za navedenu cestovnu svjetiljku ponuditelj je dužan dostaviti  i katalog proizvođača ili izjavu 

proizvođača u kojem su vidljive sve tehničke karakteristike nuđenih svjetiljki i koje potvrđuju 
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da nuđene svjetiljke odgovaraju tehničkim karakteristikama navedenim u ponudbenom 

troškovniku.  

Naručitelj će ili od ponuditelja ili od proizvođača cestovnih svjetiljki provjeriti dokaze tehničkih 

specifikacija za cestovne svjetiljke da li su katalozi, izjave proizvođača ili svjetlotehnički 

proračuni vjerodostojni. Ukoliko ponuditelj dostavi neistinite podatke ili se utvrdi da su dokazi 

koje je priložio neistiniti Naručitelj će takvog ponuditelja odbaciti.  Navedeni dokaz se 

dostavlja na hrvatskom jeziku ili ukoliko se dostavlja na stanom jeziku potrebno je dostaviti 

ovjereni prijevod sudskog prevoditelja na hrvatski jezik. 

Za ponuđeni predmet nabave ponuditelj je obvezan dati garanciju od minimalno 5 godina na 

elektro komponente te 10 godina na kućište od isporuke i ugradnje.  

 

Roba koja je predmet nabave mora  biti nova, u ispravnom stanju, te je ponuditelj dužan 

dostaviti izjavu da će cestovne svjetiljke i ostali elektromaterijal iz Troškovnika koji se 

ugrađuje biti novi i u ispravnom stanju. 

 

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.  

 
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi 495.000,00 kuna. 

 
 
II.  UVJETI NABAVE : 

 

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete: 

ˉ Način izvršenja : Ugovor  

ˉ Rok izvršenja : 15 dana od dana potpisivanja Ugovora 

ˉ Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana od isteka roka za dostavu ponuda 

ˉ Mjesto izvršenja radova: Područje Općine Netretić 

ˉ Rok i način plaćanja: po ovjerenoj privremenoj ili okončanoj situaciji u roku 30 dana. 

ˉ Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, 

cijenu ponude iskazati  na način da se iskaže cijena bez PDV-a, iznos PDV–a i cijena 

ponude sa PDV-om.  

ˉ Kriterij odabira: najniža cijena sposobnog ponuditelja  

 

 
III. DOKAZI SPOSOBNOSTI:  
 
 
Pravna i poslovna  

 
1. izvadak o upisu u sudski ili obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u originalu ili 

ovjerenoj preslici i ne stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za 

dostavu ponuda na službenoj web stranici Općine Netretić 
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2. izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta kojom izjavljuje 

da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nisu 

pravomoćno osuđeni za bilo koje kazneno djelo iz članka 67.Zakona o javnoj nabavi . 

 

3. dokument banke ili druge financijske institucije kojim se dokazuje solventnost 

gospodarskog subjekta, ne stariji od tri mjeseca od dana slanja/objave poziva za 

dostavu ponuda na službenoj stranici Općine. 

 

4. potvrda porezne uprave kojom gospodarski subjekt dokazuje da je podmirio obvezu 

plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko  i zdravstveno  osiguranje u 

originalu ili ovjerenoj preslici ne starija od 30 dana od dana slanja/objave poziva za 

dostavu ponude na službenoj stranici općine. 

 
 
Tehnička i stručna sposobnost : 

 
1. Popis mehanizacije  

2. Popis zaposlenika 

3. Potvrde o uredno izvedenim istim ili sličnim poslovima  najmanje (tri)  

4. Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti katalog  proizvođača nuđene cestovne svjetiljke 

iz kojeg su vidljive tražene tehničke specifikacije predmeta nabave, te uzorak nuđene 

svjetiljke koji se po završetku natječaja vraća ponuditelju. Ukoliko iz kataloga nisu vidljive 

sve tražene tehničke specifikacije ponuditelj je dužan priložiti izjavu proizvođača u kojoj 

garantira mogućnost isporuke svih traženih tehničkih specifikacija. Ukoliko ponuditelj ne 

dokaže da će isporučiti sve tražene tehničke specifikacije njegova ponuda biti će 

odbijena. Navedeni dokaz dostavlja se na hrvatskom jeziku ili ovlašteni prijevod sudskog 

tumača na hrvatski jezik. 

5. ENEC certifikat proizvođača o sukladnosti cestovne svjetiljke i dokaze o provedenim 

tvorničkim tipskim ispitivanjima (IP zaštita, IK zaštita i faktora aerodinamike) u skladu sa 

zadanim standardima te IEC certifikat za ponuđeni tip cestovne svjetiljke kao i ispitni 

izvještaj priznatoga tijela,  koji zadovoljava primjenjive europske norme EN 60598-1/2/3,  

ili jednakovrijedan.  

6. Certifikat ponuditelja ISO 14001 ili jednakovrijedan dokaz. 

Navedenim certifikatom ISO 14001 ili jednakovrijednim dokazom dokazuje se da se 

tvrtka ponuditelja aktivno uključila u proces zaštite i očuvanja okoliša, ali predstavlja i 

dokaz da se sustavno i predano posvećuje ekološkim pitanjima. Naša je namjera 

nabavka ekološke javne rasvjete kojom se uključujemo u proces zaštite i očuvanja 

okoliša te u nabavu navedenu opreme želimo uključiti grupu ponuditelja koja sustavno  

radi na očuvanju i zaštiti okoliša. 

Javni naručitelj će priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava 

upravljanja okolišem izdane od tijela osnovanih u drugim državama članicama. Također, 

javni naručitelj će prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja 

okolišem. 

7. Ponuditelj je dužan priložiti autorizaciju/e proizvođača ili ovlaštenog zastupnika za 

cestovne svjetiljke koja je predmet nabave iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten 

nuditi tražene proizvode proizvođača na teritoriju Republike Hrvatske i da je ovlašten 

nuditi ponuđene svjetiljke koji su predmet nabave.  Na autorizaciji mora jasno biti 

http://www.t-mobile.hr/pdf/Certifikat_Cro_Cert_2.pdf
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naznačeno za koju vrstu robe se ovlaštenje odnosi. Autorizacija mora biti na hrvatskom 

jeziku ili ovlašteni prijevod sudskog tumača na hrvatski jezik, u neovjerenoj preslici. 

Dokaz sposobnosti iz ove točke tražen je isključivo iz razloga što navedenim dokazom  

tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj dokazuje da će isporučiti predmet nabave 

proizvođača kojeg je naveo u svojoj ponudi i za koji je priložio dokaze o zadovoljavanju 

određenih tehničkih specifikacija. 

 

 

IV.  JAMSTVO 

 

Izabrani ponuditelj dužan je kod potpisa ugovora  dostaviti zadužnicu, u visini 10% vrijednosti 

ugovorenih radova  kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza. 

 

 

V.  NAČIN IZRADE PONUDE 

 

Ponuda se izrađuje u jednom izvornom primjerku,  u papirnatom obliku na način da čini 

cjelinu.  

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, i to 

jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom sa 

utisnutim žigom ponuditelja.  

Dijelove ponude kao što su  katalozi i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava 

nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. 

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

stranica (redni broj stranice/ukupan broj stranica). 

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. 

 

 

VI.  SASTAVNI DIJELOVI PONUDE :  

 

1. Ponudbeni list  ( potpisan i ovjeren od strane ponuditelja ) 

2. Troškovnik ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja ) 

3. Dokazi sposobnosti  

 

 

VII. NAČIN DOSTAVE PONUDE: 

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu (Obrazac 1) i Troškovniku priloženim ovom 

Pozivu za dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe 

ponuditelja.  

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet 

nabave iz ovog Poziva za dostavu ponude. 

 

Rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti do dana 22. prosinca 2014. godine, 

do 08:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda. 

 

Mjesto dostave ponude i javnog otvaranja ponuda: Općina Netretić, Netretić 2. 



5 
 

 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom označenoj na 
slijedeći način: 
a) adresirana na adresu: OPĆINA NETRETIĆ, Netretić 3a, 47271 Netretić 

b) s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE, 

EVB-9/2014. 

c) na poleđini omotnice : NAZIV I ADRESA PONUDITELJA  

 
 
VIII.  OSTALO 

 

 Obavijesti u vezi predmeta nabave:  

Kontakt osoba: 

Branka Vrcić 

Telefon: 047/804-425; 047/804-435 

e-mail: opcina.netretic@ka.htnet.hr 

 

 Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude 

Naručitelj će donijeti u roku 30 dana od dana za dostavu ponuda, te će će istu bez 

odgode dostaviti svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku provođenja bagatelne 

nabave 

 

 Za konkretnu nabavu naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan 

Zakonom o javnoj nabavi, te sukladno navedenom ponuditelji nemaju pravo na žalbu 

protiv Odluke o odabiru  

 

 Poziv za dostavu ponude objavljen je na službenoj web stranici Općine Netretić 

www.netretic.hr. dana 12. prosinca 2014. godine. 

 
 
  
S poštovanjem, 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Marijan Peretić 

 
 
 

 

http://www.netretic.hr/

