Gradski parking d.o.o.
Draga 14
22 000 Šibenik

Ur.br. 8 / 03-17
Šibenik,17.1.2017.

Javni naručitelj, Gradski parking d.o.o.17.1. 2017. god. objavljuje:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj provodi postupak nabave za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave
manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, te 500.000,00 kn za radove bez PDV –a sukladno članku
15.. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 120/16) (tzv. Jednostavnu nabavu) za koju
naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Ovim putem upućujemo Vam Poziv za dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima
koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

1.PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave: Predmet nabave su arheološka istraživanja na području Poljane na 3
lokacije ukupne površine 340 m².
Terenska dokumentacija mora se voditi prema Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN
102/10).
Predmetne usluge trebaju se izvršavati sukladno pravilnicima, normama i tehničkim propisima,
pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet nabave.
Arheološka istraživanja potrebno je provesti sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanja kulturnih
dobara(NN69/99,151/03,157/03,100/04,87/09,88/10,61/11,25/12,136/12,157/13,152/14,98/15);Praviln
iku o arheološkim istraživanjima (NN 102/10), Posebnim uvjetima izdanim od Republike Hrvatske
, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski ured u Šibeniku.

1.2. Količina predmeta nabave odnosno opseg predmeta nabave: ukupno 340 m².

1.3.Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn

2.UVJETI NABAVE

2.1. Mjesto izvršenja: Poljana

2.2.Rok izvršenja : 20 dana za sve 3 sonde.
Usluge iskapanja će se vršiti će se izvršiti nakon završetka 1. faze građevinskih radova koje
uključuju pripremne radnje za arheološka istraživanja ,a u roku od 20 dana od dana potpisa
ugovora , uz paralelan rok od 20 dana za pisanje izvješća.

2.3.Rok,način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenog računa u roku od 15 dana za nesporno obavljenu
uslugu.

2.4.Kriterij za odabir ponude:
Najniža cijena

2.5.Cijena ponude:

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama (HRK).Cijena ponude piše se u brojkama.
U cijenu ponude uključeni su svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude.

3.DOKAZI SPOSOBNOSTI

Razlozi isključenja ponuditelja:
3.1 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 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.).
DOSTAVITI: Izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (Izjava o
nekažnjavanju). Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka
postupka javne nabave. Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika. Dovoljan je potpis osobe
po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i ovjera žigom/pečatom na
predlošku naručitelja. (u privitku predložak).
3.2.Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda
plaćanja navedenih obveza
DOSTAVITI: 1.)Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od
dana početka postupka slanja Poziva za dostavu ponuda, ili 2.) važeći jednakovrijedni
dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda
iz točke 1., ili 3. 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, ako se u državi sjedišta gospodarskog
subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1.
3.3. Dokaz za pravnu i poslovnu sposobnost
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. Izvodom odnosno izjavom s ovjerom
potpisa kod nadležnog tijela gospodarski subjekt dokazuje: da ima registriranu djelatnost u
svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi
u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili je

nije već obustavio.
DOSTAVITI: Izvod ne stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana objave javnog poziva na
dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja.
.
3.4. Tehnička i stručna sposobnost

-Popis ugovora o uslugama izvršenih u prethodne 3 godine.
Popis izvedenih usluga mora sadržavati : naručitelja radova, predmet i opis radova, vrijednost
izvedenih radova bez PDV-a, navod je li Stručno izvješće predano nadležnom tijelu , godinu
ugovaranja i godinu završetka.

Ponuditelji mogu koristiti tablicu iz OBRASCA 1.
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i
sjedište ugovornih strana, predmet ugovora (mora biti vidljivo o kojem se arheološkom
lokalitetu radi te vrsta i složenost poslova), vrijednost izvedenih radova, vrijeme i mjesto
ispunjenja ugovora (datum ugovaranja, datum okončanja ugovora, mjesto izvršenja),
navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Za Potvrdu o uredno ispunjenim ugovorima ponuditelji mogu koristiti OBRAZAC 2.
Pod pojmom ˝izvršene usluge˝ podrazumijeva se da je ponuditelj izveo usluge i predao
Stručno izvješće nadležnom tijelu sukladno Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN
102/10).
Iz popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje
je potrebno za izvođenje usluga koje su predmet ove nabave.
Gospodarski subjekt dokazat će sposobnost ukoliko je iz popisa i najmanje jedne
popratne potvrde razvidno da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom
tri godine koje prethode izvršio, u svojstvu glavnog izvršitelja, ugovora slične ili
usporedive vrste i složenosti kao predmet nabave kumulativno najmanje u visini 50%
procijenjene vrijednosti predmetne nabave.
Ovaj uvjet se traži iz razloga što bi time naručitelju dao opravdanu vjeru i sigurnost da
gospodarski subjekt posjeduje potrebno iskustvo za izvršavanje predmetne nabave te da
uredno ispunjava ugovorne obveze.
- Izjava da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i
iskustvo potrebno za izvršenje radova, a koju daje osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta.
Iz Izjave mora biti vidljivo ime i prezime osobe koju će ponuditelj imati na raspolaganju
kao Stručnog voditelja za predmetno arheološko istraživanje sukladno Pravilniku o
arheološkim istraživanjima (NN 102/10), a također iz Izjave mora biti vidljiva strukovna
sposobnost i iskustvo Stručnog voditelja.
Ponuditelji mogu koristiti Izjavu iz OBRASCA 3.
Za predloženog stručnog voditelja potrebno je priložiti dokaz o završenom diplomskom
sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja
arheologije.

Stručni voditelj mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o arheološkim
istraživanjima (NN 102/10).
Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu
prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati
javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora,
primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje
gospodarskom subjektu.

NAČIN IZRAČUNA CIJENE
Cijena ponude je nepromjenjiva, te se izražava u kunama za cjelokupni predmet nabave
brojkama i slovima. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno.
Gospodarski subjekt je dužan ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose za sve stavke
troškovnika.
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i
prepisivanja izvornog teksta.
Troškovi građevinske mehanizacije, stručnog osoblja i izrade stručnog izvješća su
obuhvaćeni ovim troškovnikom. U cijenu je uključeno sve potrebno za potpuno izvršenje
rada/usluge. Obračun se vrši po metru kvadratnom.
Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi (bez korištenja korektora, već pogreške precrtati
linijom), te uz navod datuma ispravka potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

4.1.Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponuda je zaključno 25.1. 2017. godine do 12.00 sati.
4.2.Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude:
Gradski parking d.o.o., Draga 14, 22 000 Šibenik
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
1. naziv i adresa naručitelja,
2. naziv i adresa ponuditelja,
3. evidencijski broj nabave,
4. naziv predmeta nabave –ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA POLJANE
5. s naznakom „ne otvaraj“
4.3. Osoba zadužena za kontakt: Tomislav Lucić, ing.prometa mob:091 / 1200-773

4.4. Odabir ponude:
Otvaranje ponuda nije javno (nije obavezno po ZJN za tzv. Jednostavne nabave).
Naručitelj će poslati pisanu obavijest o rezultatima odabira najpovoljnijeg ponuditelja u roku 7
dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Na obavijest o odabiru gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu nema pravo žalbe, niti se
primjenjuje rok mirovanja, a pravna zaštita gospodarskih subjekata, u smislu Zakona o javnoj
nabavi, se ne provodi kod bagatelne nabave.

Prilog 1.
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja,

(ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje ponuditelja)
iz
(mjesto i adresa stanovanja)
izjavljujem da ja kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja
(naziv i sjedište ponuditelja)
kao ni navedeni ponuditelj
nismo pravomoćno osuđeni 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:
5. 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 _________________________

_______________________________________
(potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka bagatelne nabave.
Izjavu svojim potpisom ovjerava osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja.

Gradski parking d.o.o., ŠIBENIK
OIB: 87342329948
Draga 14, 22000 Šibenik
OBRAZAC PONUDE

1.

Naziv i sjedište naručitelja:

2.

Podaci o ponuditelju*:

2.1

Naziv ponuditelja

GRADSKI PARKING d.o.o.

Sjedište ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB :
Broj računa /IBAN broj/banka
Navod o tome je li ponuditelj u sustavu
poreza na dodanu vrijednost
Adresa za dostavu pošte
Adresa e-pošte
Kontakt osoba ponuditelja
Broj telefona
Broj telefaksa
3.

Predmet nabave

4.

Cijena ponude bez poreza na dodanu
vrijednost – brojkama

5.

Iznos poreza na dodanu vrijednost –
brojkama

6.

Cijena ponude s porezom na dodanu
vrijednost ** - brojkama

7.

Rok valjanosti ponude

9.

Broj i datum ponude

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA POLJANI

30 dana od dana otvaranja ponuda

V. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) uvezanih
slijedećim redoslijedom:

Ponuditelj:
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

Potpis i pečat
Napomena:
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene
ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu
predviđupis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis
iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Gradski parking d.o.o., ŠIBENIK
OIB: 87342329948
Draga 14, 22000 Šibenik

TROŠKOVNIK

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POLJANE

Zaštitna arheološka istraživanja na području Poljane potrebno je provesti sukladno Zakonu o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/13,157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12,157/13,152/14 i 98/15); Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN
102/10);Posebnim uvjetima izdanim od Republike Hrvatske; Ministarstvo kulture, Uprava za
zaštitu kulturne baštine, te Izvješću o geotehničkim istražnim radnjama iz 2014. god.

Arheološka istraživanja ( ručni i strojni iskop ) na području Poljane vrše se u obuhvatu od cca.
340 m², na prostorima označenima na priloženom nacrtu

Ponuditelj se obavezuje izraditi ponudu u skladu s rješenjem nadležnog Konzervatorskog odjela.
Ponuditelj i stručni voditelj istraživanja obvezuju se u potpunosti uskladiti rad svojih
zaposlenika s imenovanim nadležnim arheologom.
Troškovi građevinske mehanizacije, stručnog osoblja i izrade stručnog izvješća su obuhvaćeni
ovim troškovnikom. U cijenu je uključeno sve potrebno za potpuno izvršenje usluge. Obračun se
vrši po metru kvadratnom.
Opis rada/usluge

Jedinična mjera

količina

Jedinična
(kn)

Sonda S1

m²

80 m²

Sonda S2

m²

200 m²

Sonda S3

m²

60m²
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:

cijena Iznos (kn)

Gradski parking d.o.o., ŠIBENIK
OIB: 87342329948
Draga 14, 22000 Šibenik
OBRAZAC 1

POPIS IZVEDENIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
u posljednje 3 (tri) godine

Redni
broj

Naručitelj

Predmet i
opis

Vrijednost izvedenih
usluga
(kn bez PDV-a)

Stručno izvješće
predano
Nadležnom tijelu

Godina
ugovaranja/
Godina
završetka

Uz popis je priložena potvrda/e o uredno ispunjenim ugovorima koju izdaje druga ugovorna strana
( naručitelj) iz navedenih ugovora.

--------------------(mjesto i datum)

Ponuditelj:
----------------M.P.

OBRAZAC 2
POTVRDA O UREDNO ISPUNJENOM UGOVORU
Naziv i sjedište naručitelja:

Naziv i sjedište izvoditelja :

PREDMET UGOVORA:

POPIS RADOVA OBUHVAĆENIH UGOVOROM:

VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA (bez PDV-a):

VRIJEME I MJESTO ISPUNJENJA UGOVORA:

M.P.
Naručitelj radova:
------------------------

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

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC 3
IZJAVA

IZJAVLJUJEMO DA RASPOLAŽEMO S OSOBAMA KOJE POSJEDUJU STRUKOVNU SPOSOBNOST,
STRUČNO ZNANJE I ISKUSTVO POTREBNO ZA IZVRŠENJE USLUGA. ZA ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE
KOJE JE PREDMET OVE NABAVE IMATI ĆEMO NA RASPOLAGANJU:

STRUČNI VODITELJ:

___________________________________________________

ZAVRŠEN STRUČNI STUDIJ:

___________________________________________________

ISKUSTVO SRUČNOG VODITELJA: _________________________________________________

Za stručnog voditelja je priložen dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili
specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja arheologije, te ispunjava uvjete
sukladno Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN 102/10).

M.P.

Mjesto i datum
Ponuditelj:

