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ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI
SUBJEKTI - SVIMA
PREDMET: Nabava bagatelne vrijednosti - redovno održavanje zgrada u vlasništvu Općine
Kršan tijekom 2018. godine, Poziv na dostavu ponuda
Općina Kršan provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti redovnog održavanja
zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2018. godine, prema uvjetima nabave kako slijedi:
 Predviđena sredstva iz Proračuna Općine Kršan, Ekonomska klasifikacija: 3232106 /
Planu nabave Općine Kršan za 2018. godinu, Redni broj 21, stavka: ''Održavanje
stambenih građevina''
 Evidencijski broj nabave: JN/2018-17
 Procijenjena vrijednost nabave iznosi 80.000,00 kuna (bez PDV-a) odnosno
100.000,00 kn (sa PDV-om), koji iznos uključuje planiranu vrijednost u Proračunu
Općine Kršan za cjelokupnu 2018. godinu,
 Rok dostave ponude iznosi 7 (sedam) dana od dana objave poziva na WEB stranici /
oglasnoj ploči Općine Kršan
 Rok valjanosti ponude: najmanje 60 (šezdeset) dana od dana dostave Ponude,
 Kriterij za odabir ponude - najniža cijena ponude koja udovoljava zahtjevu iz Poziva
za dostavu ponuda,
 Po odabiru najpovoljnije ponude sa izabranim ponuđačem sklopiti će se ugovor kojim
će se urediti međusobna prava i obveze,
 Mjesto izvršavanja posla: cjelokupno poručuje Općine Kršan,
 Izvršavanje poslova: sukcesivno tijekom 2018. godine, po sklapanju ugovora, po
pozivu i utvrđenoj potrebi naručitelja,
 Rok odaziva / isporuke: isti dan po iskazanoj potrebi (iznimno, u slučaju prijeke
potrebe, u roku od najviše 3 sata po pozivu), najkasnije prvi slijedeći radni dan,
 Uvjeti i način plaćanja: virmanski, u roku od 30 dana od dana izvršavanja posla.
Slijedom gore navedenog, temeljem Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku
nabave bagatelne vrijednosti - redovno održavanje zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom

2018. godine, zainteresiranim gospodarskim subjektima upućuju ovaj Poziv na dostavu
ponuda.
U slučaju namjere sudjelovanja u postupku, zainteresirani gospodarski subjekti
pozivaju se na dostavu ponude koja mora sadržavati:
1. Ispunjeni obrazac ponude, sa svim traženim podacima, potpisan i pečaćen od
strane ovlaštene osobe (prilaže se uz ovaj Poziv),
2. Ispunjeni troškovnik po svim stavkama, sa ukupnim iznosom, sa i bez PDV-a
(prilaže se uz ovaj Poziv),
3. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3 mjeseca od dana slanja poziva na dostavu
ponuda (preslika, neovjerena)
4. Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz poziva (u privitku uz ovaj Poziv), u izvorniku,
neovjerena,
5. Izjavu o raspoloživosti u određenom roku (u privitku uz ovaj Poziv), u izvorniku,
neovjerena,
6. Izjavu o nekažnjavanju (u privitku uz ovaj Poziv), u izvorniku, neovjerena.
U slučaju potrebe, Općina Kršan kao naručitelj može od strane ponuditelja zahtijevati
dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih ili samo nekih od traženih dokumenata.
Ponuda koja ne sadrži sve potrebne elemente navedene u točkama 1. - 6. iz ovog
Poziva, neće se uzeti u razmatranje.
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Općine Kršan, Blaškovići 12,
52232 Kršan (osobno ili putem pošte), sa naznačenim nazivom i adresom ponuditelja te
nazivom predmeta nabave: ''Ponuda za redovno održavanje zgrada u vlasništvu Općine
Kršan tijekom 2018. godine, sa naznakom ''NE OTVARAJ''.
Postupak otvaranja ponuda nije javan.
Daljnji postupak, rokovi i eventualni zahtjevi bagatelne nabave temeljem ovog Poziva,
odrediti će se temeljem Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo
Općine Kršan'' br. 12/17).
Kontakt osobe naručitelja:
 Roman Carić, Zamjenika načelnika Općine Kršan, tel: 052/378-225; faks: 052/378223, e-pošta: roman.caric@krsan.hr
 Milena Burul, Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, referent u Odsjeku za
urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, tel: 052/378-230; mob. 091/4 863 189,
e-pošta: milena.burul@krsan.hr

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA U POSTUPKU NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI – REDOVNO
ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRŠAN TIJEKOM 2018. GODINE
Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana 28. veljače 2018. godine.
Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) je 07. ožujka 2018. godine.
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