JAVNA USTANOVA
“NACIONALNI PARK KRKA”
ŠIBENIK
Trg Ivana Pavla II, br. 5
22000 ŠIBENIK, p.p. 154
Tel: 022/201-777, fax: 022/336-836

KLASA: 480-06/15-11/01

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA SKLAPANJE UGOVORA
O USLUGAMA IZ DODATKA II. B - USLUGE STUDENT SERVISA U 2015. GODINI
E-MV br. 33/2015

Šibenik, 18. ožujka 2015. godine

1. Naziv javnog naručitelja
Javna ustanova Nacionalni park „Krka“
Trg Ivana Pavla II. br.5 , Šibenik
OIB: 67969498372
Kontakt osoba: Kristiana Jerkov – odsjek za poslove javne nabave i nabave
Tel: 022/201-772
Fax: 022/336-836
E-mail: kristiana.jerkov@npk.hr
2. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa, temeljem čl. 13.
Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13): “Turistička agencija ORBIS“,
Hrvatskih vladara 21, 22243 Murter, OIB: 81473603538.
3. Opis predmeta nabave
Predmet nabave su usluge student servisa u 2015. godini
4. Procijenjena vrijednost nabave: 1.100.000,00 kn
5. Kriterij za odabir ponude: Isključivo sukladno cjeniku ponuditelja i Općim uvjetima
poslovanja.
Ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti:
- Važeći cjenik
- Opće uvjete poslovanja s iskazanim postotkom provizije za usluge student servisa
6. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti
Ponuditelj u svojoj ponudi mora dokazati da ne postoje obvezni razlozi za isključenje
ponude sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13).
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne
postoje razlozi za isključenje
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave :
6.1. 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 256.), 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., 113/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i
143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije za nadmetanje gospodarski
subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka
postupka javne nabave (sukladno članku 9. Stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o javnoj nabavi NN br.83/13).
Obrazac Izjave je u prilogu I. Zahtjeva za dostavu ponuda
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke
dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu
tih podataka sa 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 potvrdu iz ove točke dokumentacije za nadmetanje, radi
provjere okolnosti naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi
sljedeće:
- 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
- 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, ili
- 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 ne izdaju dokumenti iz kaznene evidencije ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz
članka 9. stavak 1. točka 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi (NN br.
83/13).
6.2. 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).

Za utvrđivanje okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
-

Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana početka postupka javne nabave,ili

-

Važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog
subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave o stanju duga, ili

-

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 subjekt 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 porezne uprave o stanju duga ili
jednakovrijedni dokument nadležnog tijela

6.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju
obvezni razlozi isključenja, sukladno članku 9. stavak 1. točka 3. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 83/13).
7. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja
6.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od tri (3)
mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog
odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana
početka postupka javne nabave.
8.

Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst
zahtjeva za dostavu ponuda.
Ponuda mora sadržavati najmanje:
Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje
Tražene dokaze sposobnosti,
Ostalo traženo u zahtjevu za dostavu ponuda
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti
ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr.
Jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom preko
koje je otisnut pečat ponuditelja na način da isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio
pričvršćene naljepnice).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova.
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.
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko
se dijelova ponuda sastoji.
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 sljedeći 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.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr. nije dopustivo brisanje,
premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti
potvrđeni potpisom ponuditelja.
9. Rok za dostavu ponuda
Ponuda, bez obzira na način dostave mora biti zaprimljena od strane naručitelja na adresi:
Javna ustanova NP “Krka” Trg I. Pavla II. br. 5 22000 Šibenik, najkasnije do 10. travnja 2015.
godine u 09:00 sati.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježit će se kao zakašnjela, te
će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.
Otvaranje ponuda bit će 10. travnja 2015. godine u 09:00 sati.
Otvaranje ponuda nije javno.
10. Način dostave ponuda
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu navedenu u zahtjevu za dostavu
ponuda.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja (JU Nacionalni park
“Krka”, Trg I. Pavla II br. 5 Šibenik, 1. kat Tajništvo) ili preporučenom poštanskom pošiljkom
na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
-

na prednjoj strani:
Naručitelj: Javna ustanova “Nacionalni park Krka”
Adresa: Trg I. Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik
Ev. br. nabave: E-MV br. 33/2015
Predmet nabave: Usluge student servisa u 2015. godini
“NE OTVARAJ”

-

na poleđini:
Naziv i adresa ponuditelja

Ponuda se predaje u izvorniku te se jasno naznačuje na dokumentaciji IZVORNIK. U roku
za dostavu ponude, ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom
izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude
dostavlja se na isti način kao i ponuda, te se jasno naznačuje na omotnici IZMJENA,
DOPUNA ili ODUSTANAK od ponude.
Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
Alternativne ponude nisu dozvoljene te se kao takve neće razmatrati.
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog
gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.
Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude izdati potvrdu o primitku.
11. Datum objave zahtjeva za dostavu ponuda: 18. ožujka 2015. godine

PRILOG I.
Temeljem članka 9. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN
br. 83/13) u svezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka dajem
IZJAVU
kojom ja,________________________________ iz ______________________________________
(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice_________________, izdane od _____________________________________
kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe
__________________________________________________________________________________
(naziv i adresa gospodarskog subjekta,OIB)
__________________________________________________________________________________pod
materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt da ja
osobno, a niti gospodarski subjekt kojeg zastupam nismo pravomoćno osuđeni za bilo
koje od sljedećih kaznenih djela:
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 256.), 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., 113/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i
143/12.).
U _____________________, ____________20__. godine.
ZA PONUDITELJA:
(IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)
________________________________________________ M.P.

