KLASA: 363-01/16-01/45
URBROJ: 2125/78-16-2
NATJEČAJ ZA IZBOR IZVRŠITELJA USLUGA – DIMNJAČARSKI POSLOVI NA PODRUČJU
OPĆINE PERUŠIĆ
Temeljem odredbe članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva Perušić
d.o.o. društva s ograničenom odgovornošću, Trg popa Marka Mesića 2, Perušić, vezano za
ukazanu potrebu za izvršavanje usluga dimnjačarskih poslova, Uprava – direktor Perušić d.o.o.
dana 12. kolovoza 2016. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA
ODABIR IZVRŠITELJA USLUGA:
DIMNJAČARSKI POSLOVI NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ
I Predmet natječaja je odabir najpovoljnije ponude za izvršavanje usluga dimnjačarskih poslova
na području Općine Perušić.
II Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz
točke I ovog natječaja na dostavu ponude za predmet nabave.
III Ugovor za izvršenje usluga iz točke I ovog Natječaja daje se na vremensko razdoblje od 12
(dvanaest) mjeseci, računajući od dana sklapanja Ugovora s mogućnošću produljenja istog za
narednih 12 (dvanaest) mjeseci uz uvjet suglasnosti obaju ugovornih strana i ne mijenjanja uvjeta
iz ponude.
IV Naknada za obavljanje dimnjačarskih usluga izračunava se u dijelu iznosa ukupne vrijednosti
izvršenih usluga i prikazuje se postotkom kojeg izvršitelj bezuvjetno pristaje izdvajati kao naknadu
u korist Perušić d.o.o.
V Rok za predaju ponuda je 12 dana od dana objave obavijesti o prikupljanju ponuda za izvršenje
usluga iz točke I u javnim glasilima., najkasnije do 23. kolovoza 2016. godine u 12.00 sati.
VI Ponude se dostavljaju na adresu: Perušić d.o.o., Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s adresom naručitelja usluge, uz
naznaku: ''Ponuda za izvršenje usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine
Perušić'', naznakom ''ne otvaraj'' i adresom ponuditelja. Ponude se mogu predati i osobno u
prostorije Naručitelja na navedenoj adresi do roka navedenog u točki V ovog Natječaja.
VII Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave koje
kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:
a) Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar
ili odgovarajuću potvrdu, kojom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost
u vezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne
nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obavljanja poslovne djelatnosti ili
da je nije obustavio.
Traženi dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca do dana objave obavijesti o predmetu
nabave
b) Izjava da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju,

davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje
mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje
protuzakonito dobivenog novca.
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o
pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili
nadležnog tijela.
Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne smije biti starija od 30 dana do objave
obavijesti o javnoj nabavi u javnim glasilima.
- Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.
c) Potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta
gospodarskog subjekta – dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih
dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije
biti starija od 30 dana do objave obavijesti o javnoj nabavi u javnim glasilima.
d) BON-2/SOL-2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a kojim
ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi
računa u proteklih šest mjeseci dulje od 3 dana.
e) Izjava odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje
koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih.
f) Presliku potvrde o položenom majstorskom ispitu za obavljanje dimnjačarskih poslova za
zaposlenu osobu ponuditelja.
g) Ponudbenu cijenu koju ponuditelj daje naručitelju usluge Perušić d.o.o. kao nositelju
poslova iz predmeta nabave na području općine Perušić izraženu u postotku od cijena iz
cjenika dimnjačarskih usluga odobrenog od strane općine Perušić objavljenog na
www.komunalac-perušić.hr. Isklična (početna) ponuda iznosi 19% od cijena iz navedenog
cjenika.
VIII Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda za
Naručitelja usluge koja se sastoji od sljedećih kriterija:
a) Ponuđena naknada za vršenje usluge izražene u postotku na način opisan u VII f) ovog
natječaja. Povoljnija ponuda se smatra ona sa većim iznosom postotka.
b) Sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja ugovora (broj
zaposlenih, plan razvoja djelatnosti ponuditelja za razdoblje trajanja ugovora).
IX Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti bjanko zadužnicu u
iznosu do 5.000,00 kuna, javnobilježnički ovjerenu. Po završetku postupka i stupanja na snagu
Odluke o odabiru izvršitelja usluge dostavljena bjanko zadužnica se vraća ponuditelju, osim
ponuditelju koji je sukladno Odlukom o odabiru izabran kao najpovoljniji, kojemu se bjanko
zadužnica vraća nakon sklapanja Ugovora.
X Žalba na ovaj Natječaj se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
(Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb), a predaje Naručitelju usluge u pisanom obliku izravno
ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana:

-

Objave obavijesti o namjeri traženja usluge u odnosu na podatke, radnje, postupke i
nečinjenja iz objave

-

Primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu u odnosu na postupak pregleda i
ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude

-

Isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima, uz istodobno podnošenje jednog
primjerka žalbe Državnoj komisiji

XI Dokumentacija za nadmetanje može se podići u prostorijama društva Perušić d.o.o. na
adresi: Perušić d.o.o., Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić (zgrada općine, prizemlje
desno), radnim danom od 7 do 15 sati ili zatražiti u pisanom obliku na navedenu poštansku
adresu.
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.
Perušić, 11. kolovoza 2016.

Uprava društva – direktor
Joso Vučetić

OBRAZAC 1.: PONUDBENI LIST
PONUDBENI LIST
Predmet nabave: DIMNJAČARSKI POSLOVI
Naručitelj: Perušić d.o.o., Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić
Odgovorna osoba Naručitelja: Joso Vučetić, direktor
(popunjava naručitelj)
Naziv ponuditelja:
Adresa (poslovno sjedište):
OIB:
Poslovni (žiro račun):
Broj računa (IBAN):
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA
Adresa za dostavu pošte:
E-pošta:
Kontakt osoba:
Tel:
Faks:
PONUDA
Broj ponude:
Datum ponude:
Iznos ponude prikazan postotkom*:

NE

*-u odnosu na cjenik dimnjačarskih usluga komunalnog poduzeća Perušić d.o.o. koji je sastavni dio
natječajne dokumentacije
Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

OBRAZAC 2.: IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN. Br. 90/11, 83/13, 143/13,
13/14), u vezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka dajem

IZJAVU

kojom ja
______________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od )
______________________________________________________________________
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe
________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog
subjekta ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda 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 265.), 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., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
U ____________________, dana ___. ___. 2016.
_____________________
____________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)
MP

OBRAZAC 3: IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA
Temeljem natječaja za podnošenje ponuda za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Perušić od 12.08.2016. godine, KLASA: 363-01/16-01/45, URBROJ: 2125/78-16-2
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

__________________________________________,OIB___________________ (ime i
prezime, te adresa stanovanja)
gospodarskog subjekta:
___________________________________________,OIB__________________ (naziv i
sjedište)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeću

IZJAVU
da prihvaćam uvjete iz dokumentacije za nadmetanje za izvršitelja dimnjačarskih poslova na
području općine Perušić, kao i Cjenik dimnjačarskih usluga koja je sastavni dio natječajne
dokumentacije,

M.P.
______________________
(potpis ovlaštene osobe)
U_________________dana___________2016.

Napomena: Izjavu potpisuje fizička osoba koja podnosi istu ili ovlaštena osoba
u pravnoj osobi te istu ovjerava pečatom

