REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-08/21-02/4
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 12. ožujka 2021. godine
Sukladno odredbama članka 27. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) , te članka 23. Uredbe o
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne Novine br.10/12) ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku jednostavne nabave
za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima ev. br. nabave 21-EVM-JN/2021
obavili su pregled i ocjenu ponuda o čemu sastavljaju sljedeći
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
1. NARUČITELJ:
Naziv naručitelja: OPĆINA ĐULOVAC
Sjedište naručitelja: Đurina 132
Matični broj naručitelja: 02554666, OIB: 83207178681
Broj računa: IBAN 912340009-1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com
2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 21-EVM-JN/2021
3. DATUM SLANJA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA: 05.03.2021.
Gospodarski subjekti kojim se upućeni pozivi:

1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr
2. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
3. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr
4.1. Napomena: Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana 5. ožujka 2021.
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2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: Klasa: 361-08/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 04.03.2021.godine
3. PREDMET NABAVE: postupak jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem
prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima ev. br. nabave 21-EVM-JN/2021
4. CPV-45212200-8 -Radovi na izgradnji sportskih objekata
5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 336.000,00 kn (bez PDV-a)
6. DATUM POČETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA: 12.03.2021. godine u 13:00 sati
7. NAZIV I SJEDIŠTE SVIH PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA IZ UPISNIKA:
Red. br.
omota
1.

Datum i vrijeme zaprimanja
ponude

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6. OIB:889452198889

12.03.2021. u 13:87 h

8. PODACI O POJAŠNJENJU I/ILI UPOTPUNJAVANJU DOKUMENATA AKO IH JE BILO:
9. PODACI O POJAŠNJENJU PONUDA, AKO IH JE BILO:
Nije bilo podataka o pojašnjenju ponuda.
10. ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DANIH DOKUMENATA NA TEMELJU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
I.

PODACI IZ PONUDA (naziv i sjedište ponuditelja)

II.

BROJ I DATUM PONUDE

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca,
bana J.Jelačića 6.
3
11.03.2021.

1. Cijena ponude bez PDV-a
2. Cijena ponude nakon računske kontrole
3. Ukupna cijena ponude s PDV-om
4. Ukupna cijena ponude nakon računske kontrole
5.Udio podizvoditelja u provedbi usluge koja je predmet nuđenja prema stavkama iz troškovnika.

III.
III.

335.681,00
335.681,00
419.601,25
419.601,25
Nije primjenjivo

RAZLOZI ISKLJUČENJA
I. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA

1.Izvod iz kaznene evidencije ili izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika ne starija od 3
mjeseca od dana početka postupka jednostavne nabave(čl 251. ZJN ), sukladno točci 3.1.1. Poziva za dostavu ponuda
2.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, ili izjavu pod
prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili

DA
DA
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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, sukladno točci 3.1.2.
Poziva za dostavu ponuda
3.Dostava lažnih podataka sukladno točci 3.1.3. Poziva za dostavu ponuda
Zadovoljava

NE
DA

III.2. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA
1.izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od šest mjeseca
računajući od dana početka postupka nabave bagatelne vrijednosti, ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili
upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke
potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, 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 (tč. 3.2.1. Poziva za dostavu ponuda) ili
2. izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od šest mjeseca računajući od dana početka postupka nabave
bagatelne vrijednosti, kao dokaz dan nad njime nije otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, da nije u postupku likvidacije, da njime ne
upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti i da se nalazi
u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, te da nad nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja
uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda
za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države
sjedišta gospodarskog subjekta. (tč. 3.2.2. Poziva za dostavu ponuda)

Zadovoljava
IV.

DA

Nije primjenjivo

DA
UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI

VI.1. DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI
1.Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se Izvod ne izdaje
u državi sjedišta gospodarskog subjekta - Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od 6 mjeseca računajući od dana početka postupka jednostavne nabave podataka (tč. 4.1. Poziva
za dostavu ponuda)
2. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 180 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, 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 ili izjavu s ovjerenim
potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, sukladno točci 4.2. Poziva
za dostavu ponuda
3.Izvod iz kaznene evidencije ili izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika ne starija od 3
mjeseca od dana početka postupka jednostavne nabave(čl 251. ZJN ), sukladno točci 4.3. Poziva za dostavu ponuda

DA

DA

DA

VI.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST
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1 izjavom gospodarskog subjekta da raspolaže alatima, uređajima, tehničkom opremom koja je gospodarskom subjektu na raspolaganju u
svrhu izvršenja ugovora u svemu prema uvjetima određenim u ovom Pozivu za dostavu ponuda i njezinim sastavnim dijelovima, sukladno
točci 4.3.1. Poziva za dostavu ponuda
2. izjavom o tehničkim stručnjacima koje posjeduju strukovno i stručno znanje, sposobnost i iskustvo potrebno za izvođenje radova, a
osobito o zaposleniku koji ispunjava uvjete za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova sukladno odredbama čl. 30.
Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenja i gradnje (NN br.78/15 ,118/18, 110/19) . sukladno točci 4.3.2. Poziva za dostavu
ponuda
3. dokaz o najmanje tri (3) uredno izvršena ugovora u posljednjih tri (3) godina, s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi usluga
sukladno opisu predmeta stavki nabave navedenih u Troškovniku koji sadrže naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora,
vrijednost, datum i mjesto izvršenja poslova te navod da su završeni i izvedeni prema pravilima struke čiji je iznos (zbrojeni) najmanje u
visini procijenjene vrijednosti nabave od 388.000,00 kn bez PDV-a., 4.3.2. Poziva za dostavu ponuda
Zadovoljava
VI.3. FINANCIJSKA SPOSOBNOST
1. BON 2 ili SOL 2 odnosno odgovarajući dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost
gospodarskog subjekta sukladno točci 4.5.2. Poziva za dostavu ponuda
Zadovoljava

V.

Zadovoljava
VI.
PROKAZ VALJANOSTI PONUDE PREMA OBLIKU SADRŽAJU CJLOVITOSTI
cjelovita
Uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova
Propisano označene stranice
Na izvornoj dokumentaciji
Ispisana neizbrisivom tintom
Ovjerena i potpisana
Ispravci u ponudi

DA
DA
DA
DA

DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Nije bilo
DA

Zadovoljava
VII.

DA

JAMSTVA

1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora –
DOKAZ. Izjava da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u
obliku bjanko zadužnice u visini od 10% ukupne vrijednosti ponude (s PDV-om) najkasnije 8 (osam) dana od sklapanja ugovora o
pružanju usluga , s rokom važenja 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora.. (t. 5.1. Poziva za dostavu ponuda)
Prilog III. Poziva za dostavu ponuda
2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
DOKAZ: izvornik Izjave o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za ugrađeni materijal i izvedene radove u trajanju od 2
godine od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika od strane ovlaštenih osoba obiju ugovornih strana, potpisane od strane ovlaštene
osobe za zastupanje gospodarskog subjekta i ovjerene pečatom u obliku bjanko zadužnice u visini od 10% ukupne vrijednosti ponude
(s PDV-om)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DA

SADRŽAJ PONUDE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni obvezni obrazac za podnošenje ponude sukladno ovom Pozivu
za dostavu ponuda (Prilog I.),
izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja (Prilog II.),
izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza (Prilog III.),
izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (Prilog IV.),
dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja (točka 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1. i 3.2.2.),
dokumente kojima ponuditelj dokazuje pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku i tehničku sposobnost (točka 4. Poziva za
dostavu ponuda),
izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta (Prilog V.),
Izjava o integritetu (Prilog VI)
popunjen i ovjeren troškovnik radova (Prilog VI.).

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA

Zadovoljava
VIII.
OSTALI UVJETI

DA

Jezik ponude: hrvatski na latiničnom pismu
Valuta: kuna
Cijena ispisana brojkama
Rok valjanosti ponude: 60 dana
Zadovoljava
PONUDA
Prihvatljiva/Neprihvatljiva

DA
DA
DA
DA
DA
PRIHVATLJIVA

12. Razlozi za isključenje ponuda: Nije bilo razloga za isključenje ponuditelja.
13. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje: 14. Kriterij za odabir:
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda uz uvjet ispunjenja ostalih uvjeta sposobnosti. Najpovoljnija ponuda je ona koja ostvari najveći broj bodova sukladno
kriterijima u nastavku:
P= CP (Cijena – 80% => 80 bodova) + R (Rok izvršenja – 10% => 10 bodova) + G (Jamstveni rok – 10% => 10 bodova) = 100 BODOVA
a) Cijena 80% (80 bodova)
Ponuda s najnižom prihvatljivom cijenom dobit će 80 bodova dok će se sve ostale ponude ocjenjivati prema sljedećoj formuli:
CP = CP1 / CPt * 80
CP – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli
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broj)
CPl – najniža cijena ponuđena u postupku prikupljanja ponuda
CPt – cijena ponude koja je predmet ocjene
80 – maksimalni broj bodova
b) Rok izvršenja 10% (10 bodova)
Ponuda s najkraćim rokom izvršenja dobit će 10 bodova dok će se sve ostale ponude ocjenjivati prema sljedećoj formuli:
RI = RIs / RIt * 10
RI – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni rok izvršenja cijenu
(zaokruženo na cijeli broj)
RIs – najkraći rok izvršenja koji je ponuđen u postupku prikupljanja ponuda
RIt – rok izvršenja koji je predmet ocjene
10 – maksimalni broj bodova
b) Jamstveni rok 10% (10 bodova)
Minimalni jamstveni rok je dvije godine. Maksimalni jamstveni rok je 10 godina. Ponuda u kojoj je iskazan najdulji jamstveni rok dobit će 10 bodova dok će se sve ostale ponude
ocjenjivati prema sljedećoj formuli:
G = Gt / G1 *10
G – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni jamstveni rok
(zaokruženo na cijeli broj)
G1 – najduži jamstveni rok koji je ponuđen u postupku prikupljanja ponuda
Gt – rok isporuke koji je predmet ocjene
10 – maksimalni broj bodova
Najpovoljnija ponuda je ponuda s ukupno najvećom ocjenom, dobivenom iz zbroja svih kriterija.
P= CP+R+G
gdje je P najpovoljnija ponuda, CP broj bodova za cijenu ponude, a R je broj bodova za rok izvršenja, G je broj bodova za jamstveni rok. Bodovi se zaokružuju na dvije decimale.
A: Cijena ponude
Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Cijena ponude 80%“ najviše se može dobiti 80 bodova. Maksimalan broj bodova dobiva prihvatljiva ponuda s najnižom ponuđenom cijenom. Ostale
prihvatljive ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno slijedećoj formuli:
𝑪𝑷𝟏
𝑪𝒏 =
𝑿 𝟖𝟎
𝑪𝑷𝒕
B) Rok izvršenja 10% (10 bodova)
Ponuda s najkraćim rokom izvršenja dobit će 10 bodova dok će se sve ostale ponude ocjenjivati prema sljedećoj formuli:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima ev. br.
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RI = RIs / RIt * 10
C) Jamstveni rok 10% (10 bodova)
Minimalni jamstveni rok je dvije godine. Ponuda u kojoj je iskazan najdulji jamstveni rok dobit će 10 bodova dok će se sve ostale ponude ocjenjivati prema sljedećoj formuli:
G = Gt / G1 *10
Naziv ponuditelja prema redoslijedu zaprimanja
ponuda

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6.
OIB:889452198889

Cijena u kn bez PDV-a (80 bodova)

335.681,00
Cn = 335.681,00 x 80
335.681,00
80
RI = 7 x 10
7
10
G = 10 x 10
10
10
P=80+10+10=100
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6.
OIB:889452198889

Bodova za cijenu:

Bodova za rok izvršenja: 7 mjeseci
Bodovi za jamstveni rok:10 godina
Ukupno bodova:
Ekonomski najpovoljnija ponuda;

15. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju odabira:
R.b.

Ponuditelj

Cijena ponude (bez PDV-a)

Ukupna cijena ponude (s PDV-om)

1.

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana
J.Jelačića 6. OIB:889452198889

335.681,00

419.601,25

16. Naziv ponuditelja s kojim Općina Đulovac namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi i razlozi za njegov odabir:
Ponuditelj Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6. OIB:889452198889dostavio je u predmetnom postupku javne nabave ekonomski najpovoljniju ponudu
17. Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuditelja s kojim Općina Đulovac namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi i rezultat provjere:
Ponuditelj Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6. OIB:889452198889 priložio je u ponudi sve tražene dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima ev. br.
nabave 21-EVM-JN/2021 izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi.., ev. br. nabave 22-EVM-JN/2021
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18. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru:
Ponuditelj Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6. OIB:889452198889 dostavio je u predmetnom postupku jednostavne nabave jedinu prihvatljivu ponudu

u skladu s Pozivom za dostavu ponuda, u iznosu u iznosu od 335.681,00 kn bez PDV-a koja je prema kriteriju odabira ponude (ekonomski najpovoljnija ponuda ) dobila
maksimalnih 100 bodova.
Iz navedenog razloga, predlaže se načelniku Općine Đulovac da donese odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja
Iz navedenog razloga, predlaže se načelniku Općine Đulovac da donese Odluku o objavi obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog
sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima .
19. Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavit će se, uz odluku o odabiru, svakom ponuditelju.
20. Ovlašteni predstavnici Naručitelja završili su s pregledom i ocjenom ponuda 12.03.2021. u 14.00 sati.
Prisutni ovlašteni predstavnici naručitelja: IME I PREZIME
1.

Antun Kolić,

2.

JOSIP KASTMILER,

3.

BRANISLAV BIJELIĆ,

POTPIS

Popis priloga uz zapisnik:
1) dostavljeni izvornici ili ovjerene preslike traženih dokumenata

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima ev. br.
nabave 21-EVM-JN/2021 izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi.., ev. br. nabave 22-EVM-JN/2021
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NARUČITELJ:
Naziv: Općina Đulovac
Sjedište: Đulovac

Adresa: Đurina 132
MB: 02554666; OIB:8320717

Klasa: 404-03/21-02/3
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 12. ožujka 2021.
ZAPISNIK O POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak jednostavne za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog
igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima, Evidencijski broj nabave: E-21EMV/2021-JN.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost
nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za
radove (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/XIII , 2/2018 i 6/2019Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), sukladno Planu javne nabave Općine Đulovac za 2020. ,Općinski načelnik
Općine Đulovac donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog
sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima, Evidencijski broj nabave:
E-21-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-02/1, urbroj:2111-05-03-21-03 od 04.03.2021.
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu
i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje Poziv za dostavom ponude:
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
2. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail:
3. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail:
4.1. Napomena: Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom poštom
dana 5. ožujka 2021.
Poziv na dostavu ponuda nije bio objavljen na internetskim stranicama Općine.
Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je
isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, redni broj nabave iz Plana nabave, opis predmeta nabave i
troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se
traži), rok za dostavu ponude uz naznaku datuma i vremena, način dostave ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu
elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet (5) i duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja poziva odnosno
objave poziva na dostavu ponuda.
Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
Sukladno članku 25. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 10/2018) otvaranje ponuda je javno kod postupka jednostavne vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
50.000,00 kuna, te su ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave te su ovlašteni predstavnici
javnog naručitelja u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta
polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima, počeli postupak otvaranja ponuda dana
12.03.2021. s početkom 11.05 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Đulovac.
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I. POSTUPAK JAVNOG OTVARANJA PONUDA
I.1.1. U postupku javnog otvaranja ponuda, prije početka otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici javnog naručitelja sukladno
čl.17. Uredbe i načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 10/12) i čl. 26. Pravilnika o
provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) utvrđuju slijedeće:
da je predmet ovog Poziva za dostavu ponuda za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta
polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima,
da je načelnik Općine Đulovac donio Odluku o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na
izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u
Koreničanima, Evidencijski broj nabave: E-21-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-02/1, urbroj:2111-05-03-21-03 od
04.03.2021
da su predstavnici Naručitelja Općine Đulovac uputili Poziv za dostavu ponuda za izvođenjem radova na
izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u
Koreničanima, Evidencijski broj nabave: E-21-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-02/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od
05.03.2021 slijedećim ponuditeljima:
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
2. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail:
3. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail:
4.1. Napomena: Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana 5. ožujka
2021.

I.1.2. Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisana je u upisnik o zaprimanju ponuda pod rednim brojem prema
redoslijedu zaprimanja i upisnik je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda.
I.2. Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, evidencijski broj nabave, ime i prezime nazočnih
ovlaštenih predstavnika naručitelja, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
-

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 21-EVM-JN/2021
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: Klasa: 404-03/21-02/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 05.03.2021.godine
PREDMET NABAVE: postupak jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog
sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima
CPV-45212200-8 -Radovi na izgradnji sportskih objekata
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 336.000,00 kn (bez PDV-a)
GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJIM SU UPUĆENI POZIVI:
CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr

4.1. Napomena: Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana 5. ožujka
2021.

1.2.5. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 12. ožujak 2021. do 11.00 sati
I.2.6. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI JAVNOG NARUČITELJA:

1.
2.
3.

SASTAV
Voditelj (ili zamjenik)
Član (ili zamjenik)
Član (ili zamjenik)

IME I PREZIME
Antun Kolić
Josip Kastmiler
Branislav Bijelić

ZANIMANJE
Samostalni upravni referent
Pročelnik JUO
Komunalni redar

NAZOČAN
Da
Da
DA

I.3. Nakon provjere ovlasti predstavnika ponuditelja, voditelj i članovi ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja sastavili su
Popis ovlaštenih predstavnika ponuditelja, Popis ponuditelja koji su opozvali svoje ponude, Kontrolnu listu postupka javnog
otvaranja ponuda, Popis ponuda prema redoslijedu zaprimanja .
I.3.1. HODOGRAM AKTIVNOSTI
OPIS
Objavljivanje poziva za dostavom ponuda
Rok za dostavu ponuda
Otvaranje ponuda

DATUM
05.03.2021.
12.03.2021.
12.03.2021.

VRIJEME
11:00
11:05

MJESTO
Javni poziv
Đulovac
Đulovac

2

I.3.2. Popis ovlaštenih predstavnika ponuditelja (čl.18. Tč. 5. Uredbe i načinu izrade i postupanju s dokumentacijom
za nadmetanje i ponudama NN 10/12 i čl. 25. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018)
Br. omota
ponude
1.
2.

PUNI NAZIV I ADRESA
SJEDIŠTA PONUDITELJA

IME I PREZIME PREDSTAVNIKA
PONUDITELJA

DOKAZ OVLASTI
DA/NE

I.3.3. Popis ponuditelja koji su opozvali svoje ponude
Br. omota
ponude
1.

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA
PONUDITELJA

RAZLOG
(ako je poznat)

1.

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA
PONUDITELJA

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca,
bana J.Jelačića 6

Primio1
(inicijali)

Br. ponude

I.3.4. Popis ponuda prema redoslijedu zaprimanja u Upisnik o zaprimanju ponuda
DATUM I VRIJEME
ZAPRIMANJA PONUDE

AK

12.03.2021. u 9:29 h

U ROKU?
(da/ne)

DA

I.4. Otvaraju se ponude:

Br. ponude

I.4.1. Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna
ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.Za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li
potpisana te od koliko je dijelova izrađena. Iz svake otvorene ponude obvezno se naglas čita:
– naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja,
– naziv grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi ako je omogućeno podnošenje ponuda za grupe predmeta
nabave,
– cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost, osim u slučaju
ekonomski najpovoljnije ponude kada cijena nije jedan od kriterija za odabir.

1.

naziv i adresa sjedišta
ponuditelja

Poljoprivredna
zadruga "Skočaj" iz
Đulovca, bana
J.Jelačića 6

izmjena
i/ili
dopuna
ponude

potpisana
da/ne

br.- dijelova
ponude

NE

DA

cjelovita

cijena bez PDVa

PDV

ukupna cijena s
PDV-om

335.681,00

83.920,00

419.601,25

Nakon čitanja podataka za pojedine ponude, naručitelj mora omogućiti ovlaštenim predstavnicima ponuditelja uvid u
ponudbeni list te ponude. (čl. 18. Tč. 5. Uredbe i načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i
ponudama NN 10/1224. i čl. čl. 26. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 10/2018)
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III. OVJERA ZAPISNIKA
III.1. Sastavni dio ovog zapisnika čine sljedeći prilozi:
Upisnik o zaprimanju ponuda
Izvješće o postupku zaprimanja ponuda.
III. 2. Potpisi članova stručnog povjerenstva
1.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI
Voditelj (ili zamjenik)

IME I PREZIME
Antun Kolić ,

2.

Član (ili zamjenik)

Josip Kastmiler,

3.

Član (ili zamjenik)

Branislav Bijelić,

POTPIS

IV. Primjedbe ponuditelja
Ovlašteni predstavnici ponuditelja pročitali su Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda i na njega su imali sljedeće
primjedbe (čl. 18. Tč. 6. Uredbe i načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 10/12 i čl.
26. tč.6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
10/2018)

IV.1. Potpisi nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja
Br. omota
ponude

NAZIV PONUDITELJA

IME I PREZIME

POTPIS

1.
2.

Ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja odbije potpisati zapisnik o javnom otvaranju ponuda, naručitelj
će o tome sastaviti bilješku koja se prilaže zapisniku ( čl. 26. tč.7.i 8. ) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018)

Prva ponuda otvorena je dana 12.03.2021. u 11.10 sati
Postupak javnog otvaranja ponuda završen je dana 12.03.2021. u 11.30 sati.
V. Zapisnik sastavio/sastavila
IME I PREZIME
Josip Kastmiler

POTPIS

DATUM
12.03.2021.

Privitak: kao u tekstu
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IZVJEŠĆE O POSTUPKU ZAPRIMANJA PONUDA
NARUČITELJ:
Naziv: Općina Đulovac
Sjedište: Đulovac
Adresa:Đurina 123, Đulovac
MB: 02554666
OIB: 83207178681
1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 21-EVM-JN/2021
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: Klasa: 404-03/21-02/2, Urbroj: 2111/05-03-21-03 od 05.03.2021.
3. PREDMET NABAVE: postupak jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog
sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima
4. GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJIM SE UPUĆENI POZIVI:
- CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
- Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail:
- DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail:
4.1. Napomena: Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana 5. ožujka
2021.

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 12.03. 2020. do 11.00 sati
6. POPIS PONUDA PRISTIGLIH DO ROKA ZA DOSTAVU PONUDA PREMA REDOSLIJEDU NJIHOVA
ZAPRIMANJA

Na omotnicama svih zaprimljenih ponuda naznačeni su datum i vrijeme njihova zaprimanja. Omotnice su označene rednim
brojevima prema redoslijedu zaprimanja
Datum i
Ponuda pristigla
Br.
PUNI NAZIV I ADRESA
vrijeme
omota
Zatvorena Otvorena Oštećena
SJEDIŠTA PONUDITELJA
zaprimanja
ponude
da/ne
da/ne
da/ne
ponude
1.

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz
Đulovca, bana J.Jelačića 6

12.03.2021. u
9:29 h

DA

NE

NE

2.

6. POPIS PONUDA KOJE SU MIJENJANE, DOPUNJAVANE ILI POVUČENE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU
PONUDA
Br. omota
ponude

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA
PONUDITELJA

Datum i vrijeme
zaprimanja

Mijenjana
da/ne

Ponuda
Dopunjena
da/ne
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7. NAPOMENA (AKO JE POTREBNO)

Osoba odgovorna za postupak zaprimanja ponuda
IME I PREZIME
Antun Kolić

POTPIS

DATUM
10.03.2021.

Ponude su predane ovlaštenom predstavniku naručitelja dana 12.03.2021. u 11:05 sati.

Povučena
da/ne

NARUČITELJ:
Naziv: Općina Đulovac
Sjedište: Đulovac
Adresa:Đurina 123, Đulovac
MB: 02554666
OIB: 83207178681
1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 21-EVM-JN/2021
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: Klasa: 404-03/21-02/2, Urbroj: 2111/05-03-21-03 od 05.03.2021.
3. PREDMET NABAVE: postupak jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog
sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima
4. GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJIM SE UPUĆENI POZIVI:
- CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr
- Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
- DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkomdaruvar.hr
4.1. Napomena: Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana 5. ožujka
2021.

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 12.03. 2020. do 11.00 sati

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA
Redni
broj.
1.

Datum i vrijeme
zaprimanja ponuda
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, 12.03.2021. u 9:29 h
bana J.Jelačića 6

2.
Za Naručitelja:
Josip Kastmilr,

Naziv i adresa ponuditelja

Napomena
Osobna dostava

