
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
DOKUMENTACIJA - UPUTE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U
POSTUPKU BAGATELNE NABAVE
ZA PREDMET NABAVE:
MLIJEKO, FERMENTIRANI  MLIJEČNI PROIZVODI, MLIJEČNI NAMAZI, SIR

Metković, siječanj 2013. godine
SADRŽAJ:

1. Uvjeti
 Obrazac 1: Troškovnik ponude
 Obrazac 2: Izjava da je ponuditelj ispunio sve obveze prema Gradu
                       Metkoviću

UPUTE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE
NABAVE ZA PREDMET NABAVE:
MLIJEKO, FERMENTIRANI MLIJEČNI PROIZVODI, MLIJEČNI NAMAZI, SIR
___________________________________________________________________________

A)  OPĆENITO:
Dječji vrtić Metković kao Javni naručitelj, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona  o javnoj
nabavi ( Narodne novine, broj 90/11) utvrđuje upute ponuditeljima za izradu pisane
ponude za nabavu mlijeka, fermentiranih mliječnih proizvoda, mliječnih namaza, sira.

B) Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 65.000,00 kuna (bez PDV-a).

C)  Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu za
      izvršenje nabave u gore navedenom predmetu nabave.
       Uvjete čine:
       1. Dokumentacija – Upute za prikupljanje ponuda.
       2. Ponudbeni troškovnik.

D) NARUČITELJ:
      DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
      K. Zvonimira 22, Metković
      OIB: 35139106487

E)  PODACI O OSOBAMA ZADUŽENIM ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:
            Gosp Frano Vištica , v.d. ravnatelj Dječjeg vrtića Metković
            Telefon: 020/681-515      Telefaks: 020/681-638
            E-mail: djecji.centar.metkovic@du.t-com.hr

F)  PONUDITELJ:
      Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi dostaviti sljedeće dokaze:
1. preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
       odgovarajući registar - ne stariju od 6 (šest) mjeseci od dana objave na web stranici
       vrtića,



       Ovim dokazom ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova
       odnosno djelatnosti koja je predmet nabave,

 2. potvrdu Porezne uprave o stanju duga – ponuditelj mora dokazati da je ispunio
       obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje - ne stariju od 30 (trideset) dana od dana objave na web
       stranici Dječjeg vrtića,

3. izjavu da je ispunio sve obveze prema Gradu (ne stariju od 30 dana od dana
objave na web stranici Grada) - OBRAZAC 2,

4. troškovnik (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja) je
      sastavni dio ponude.

Dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj
preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon
otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici mogu od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti
dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje
izdaju nadležna tijela.

G)  VALJANOSTI PONUDE:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
Naručitelj može, ukoliko to bude potrebno, zahtijevati od ponuditelja produženje roka
valjanosti ponude.

H)   KRITERIJ ODABIRA:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena i mogućnost kompenzacije s Gradom Metkovićem

I)  PONUDA:
Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu, na način da
se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Dokumenti koji su sastavni dio ponude moraju biti pisani ili tiskani neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili
uklanjanje slova, brojeva ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni
pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Stranice ponude moraju biti označene rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica
ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

J)  CIJENA PONUDE:
U cijenu ponude nije uključen porez na dodanu vrijednost te se isti iskazuje posebno u
Obrascu ponude kao i ukupna cijena ponude (s PDV-om).
Cijena ponude mora biti izražena u kunama.
Ponuditelj će cijenu ponude, brojkama upisati u obrazac ponude.
Ponuda mora biti u okviru procijenjene vrijednosti za navedenu nabavu.



K) DOSTAVA PONUDE:
Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. veljače 2013. godine do 10:00 sati  bez obzira na način
dostave i vrijeme slanja.
Ponudu je potrebno dostaviti u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno u
zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom  Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja,
naznakom predmeta prikupljanja ponuda i naznakom «ne otvaraj«.
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ, 20350 Metković, K. Zvonimira 22,
s naznakom: PONUDA ZA POSTUPAK BAGATELNE NABAVE «MLIJEKO, FERMENTIRANI
MLIJEČNI PROIZVODI, MLIJEČNI NAMAZI, SIR.»-NE OTVARAJ

L) OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda neće biti javno i izvršit će ga ovlašteni predstavnici Javnog naručitelja
za pripremu i provođenje postupaka bagatelne nabave.
Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja na Dječji vrtić Metković (iste će se
označiti rednim brojevima sukladno redoslijedu zaprimanja).
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao
zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio. Utvrditi će se da li je ponuda
potpisana te od koliko dijelova se ponuda sastoji.
Dječji vrtić Metković će o postupku otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o otvaranju ponuda.

M)  PRAVO ODBIJANJA PONUDA
Dječji vrtić Metković zadržava pravo poništiti postupak bez ikakvih posljedica i obveza prema
ponuditeljima.

N)  NAČIN PRIOPĆAVANJA ODABIRA
      Odabrani ponuditelj biti će obaviješten slanjem obavijesti.

                                                                                                V.D. RAVNATELJ:
        __________________________
                                                                                                Frano Vištica, dipl.iur



OBRAZAC 1. TROŠKOVNIK
MLIJEKO, FERMENTIRANI MLIJEČNI PROIZVODI, MLIJEČNI NAMAZI, SIR

RED.BR PROIZVODI JED. MJERE KOLIČINA CIJENA (po
kom.proiz)

IZNOS (količ x
cijena

2. MLIJEKO 1 L
2,8 mm

LIT 80 TJEDNO

3. PUDING
GOTOVI

KOM 200  TJEDNO

4. MARGARIN
MARGO
NOVA

KG 3 TJEDNO

6. SIRNI NAMAZ KG 8 TJEDNO
7. JOGURT

OBIČNI 1L
LIT 60 TJEDNO

8. SVJEŽI SIR KG 30
MJESEČNO

9. KISELO
VRHNJE

KG 30
MJESEČNO

CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
PDV (25%)
PDV (5%) (MLIJEKO)
UKUPNA CIJENA PONUDE S
PDV-om

Najpovoljnija ponuda će biti ponuda sposobnog ponuditelja s ekonomski najpovoljnijim

uvjetima i mogućnostima kompenzacije s Gradom Metkovićem.

Mjesto i datum                                          M.P.                                  Ponuditelj:

-------------------- -------------------

                                                                               Ime i prezime ovlaštene osobe gosp.subjekta



OBRAZAC 2. IZJAVA DA JE PONUDITELJ ISPUNIO SVE OBVEZA PREMA GRADU METKOVIĆU

Naziv ponuditelja: _____________________________

Adresa ponuditelja: ____________________________

OIB fizičke/pravne osobe ________________________

I Z J A V A

Datum__________________

Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da je  ________________________

ispunio sve obveze prema Gradu Metkoviću  (komunalni doprinos, komunalna naknada i dr.).

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:_______________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:          _______________________

Pečat ponuditelja:


