VATROGASNA ZAJEDNICA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
URBROJ: 238-2014
Osijek, 31.07.2014. godine
POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE
NABAVA SLUŽBENOG VOZILA
„ZAPOVJEDNO VATROGASNO VOZILO – OSOBNO“
E-BAG-2/14
Kolovoz, 2014. godine
Temeljem članka 5. Pravilnika o postupcima nabave i javne nabave u Vatrogasnoj zajednici Osječkobaranjske županije ovaj poziv za dostavu ponude u postupku bagatelne nabave robe objavljuje se
putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH – bagatelne nabave.
Datum objave poziva na internetskim stranicama: 04.08.2014. godine
Preporučuje se preuzimanje poziva na dostavu ponude i dodatne dokumentacije uz prethodnu
registraciju budući će samo gospodarski subjekti registrirani u ovom postupku nabave biti
obaviješteni o eventualnim izmjenama/dopunama dokumentacije.
1. PODACI O SLUŽBI ZADUŽENOJ ZA KONTAKT
Naziv: Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije
Sjedište: I.G.Kovačića 2, Osijek
OIB: 73290589651
Internetska adresa: www.vzzob.hr
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)
Kontakt osoba:
Berislav Hengl, dipl.ing.
Mob.: 098 39 84 39
Tel: 031/215 146
Fax: 031/211 944
e-mail: vz-zup-os.bar@os.t-com.hr
2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
E-BAG-2/14
3. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je jedan (1) službeni automobil koji odgovara tehničkim značajkama i ostalim
traženim uvjetima naznačenim u ovom Pozivu.
Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV):
34110000-1 Osobni automobili
4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ponuditelj je dužan ponuditi i isporučiti predmetnu robu na način da ista odgovara svim tehničkim
uvjetima koji su navedeni u ovom Pozivu. Kako bi se ponuda smatrala prikladnom ponuđeno vozilo
mora zadovoljiti sve traženo iz Priloga: Tehničke specifikacije i troškovnik. Ponuditelj je obvezan
naručitelju ponuditi isključivo novo i nekorišteno vozilo.
5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
Procijenjena vrijednost nabave službenog automobila je 104.000,00 kn bez PDV-a, odnosno planirana
vrijednost nabave je 130.000, Kn sa PDV-om.
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6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena.
Najpovoljnija ponuda je ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom
tražene robe u skladu s pozivom za dostavu ponude, a koja je određena prema najnižoj cijeni.
7. DOKAZI SPOSOBNOSTI
Obvezni razlozi isključenja ponuda
Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje:
7.1. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih
djela: udruživanje za počinjenje 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", broj 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.).
Dokaz: Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu
daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od
tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama.
Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio Poziva za
dostavu ponude (Prilog II).
7.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda
plaćanja navedenih obveza.
Dokaz: Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi
dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od objave
poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ili
a) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se u
državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga, ili
b) 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
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potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana objave poziva za
dostavu ponude na internetskim stranicama, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje
potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći dokument.
7.3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju postoje li razlozi
isključenja te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima ili izjavama
gospodarskih subjekata, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u
primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju
dokumenata i/ili nadležnim tijelima.
8. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države
svog sjedišta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u vezi sa predmetom nabave. Upis u registar
dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja,
ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili Izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od
dana objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama.
Dokazi se mogu priložiti kao preslike, ovjerene preslike ili u izvorniku, te moraju biti na hrvatskom
jeziku.
9. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku (Prilozi I i III) iz ovog Poziva za dostavu
ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Uz navedeno,
ponuditelj može dostaviti pismenu ponudu prema vlastitom obrascu. Ponuditelj treba obvezno
dostaviti prospekte ili drugu tehničku dokumentaciju iz koje su vidljive tehničke karakteristike vozila.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz
ovog Poziva.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom
ponuditelja, nazivom predmeta nabave, te naznakom "ne otvaraj".
10. ADRESA DOSTAVE PONUDE I ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Ponude se dostavljaju na navedeni naslov:
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, I.G.Kovačića 2, 31000 Osijek
“PONUDA ZA – EV. BROJ: BAG 02-14, ZAPOVJEDNO VATROGASNO VOZILO - osobno – NE
OTVARAJ ”
Rok za dostavu ponude je 14. kolovoza 2014. godine 10:00 sati kada će ujedno biti i otvaranje
ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.
Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Ponude koje pristignu nakon
navedenog roka bit će isključene.
Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pisanom izjavom izmijeniti svoju
ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
Izmjena i/ili dopuna ponude i/ili odustajanje od ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna
ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni i/ili odustajanju od ponude.
11. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Isporučitelj će ispostaviti Račun na dan isporuke roba ili sa zadnjim danom u mjesecu u kojem je roba
isporučena i bez odgađanja ga dostaviti Naručitelju, zajedno s Zapisnikom / Otpremnicom o
isporučenoj robi, koji će odgovorna osoba Naručitelja ovjeriti u roku od 3 dana od dana zaprimanja.
Naručitelj se obvezuje dostavljeni račun, ispostavljen kako je propisano u prethodnom stavku platiti u
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roku 7 (sedam) dana od dana zaprimanja.
12. ROK ISPORUKE ROBE
Rok isporuke vozila je 60 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Za dodatna pojašnjenja obratite se:
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije
Berislav Hengl
Tel: 031/215-146
Mob: 098 39 84 39
e-mail: vz-zup-os.bar@os.t-com.hr

ŽUPANIJSKI ZAPOVJEDNIK
Boris Banjan, mag.cin.dipl.ing.
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PONUDBENI LIST

Prilog I

PODACI O NARUČITELJU
Naziv naručitelja

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije

Adresa naručitelja

I.G. Kovačića 2, 31000 Osijek

OIB naručitelja

73290589651
PODACI O PONUDITELJU

Naziv ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB ponuditelja
IBAN
Kontakt osoba ponuditelja
Broj telefona
Broj telefaksa
E-mail adresa
NABAVA SLUŽBENOG VOZILA„ZAPOVJEDNO
VATROGASNO VOZILO – OSOBNO“

PREDMET NABAVE
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama)
Iznos poreza na dodanu vrijednost (brojkama)
Cijena ponude sa PDV-om (brojkama)
Iznos Posebnog poreza na motorna vozila (PPMV)
Ukupni iznos ponude uključujući pripadajući PDV i
PPMV
Rok isporuke robe

60 dana
Doznakom na žiro-račun ponuditelja u roku 7 dana od
zaprimanja računa

Rok, način i uvjeti plaćanja
Iznos predujma

Za ponuditelja: ____________________________________________________________
(tiskano upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

__________________________________
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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IZJAVA

Kojom ja

(ime i prezime)

Prilog II

iz

(adresa stanovanja)
izdane od

broj osobne iskaznice

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv
mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća
presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela:
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 počinj enje 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", broj 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 _______________________ , _____________ godine
Ime i prezime osobe ovlaštene za
zastupanje ponuditelja:

Potpis:
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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Prilog III

VATROGASNO ZAPOVJEDNO VOZILO – OSOBNO
TRAŽENO
TIP VOZILA
Tip motora (vrsta goriva):
Snaga motora u KS/kW:
Mjenjač:
Pogon:
KAROSERIJA
Oblik karoserije:
Boja vozila:

PONUĐENO

PRIMJEDBA

Škoda Rapid, Seat Toledo i sl.
ili jednakovrijedno
diesel, EURO 5
Minimalno: 90 KS / 66 kW
ručni, min. 5-stupanjski
na prednje kotače
Limuzina, 5 vrata
Crvena (RAL 3000 ili sl.)

ravan, bez uzdužnih krovnih
Krov:
nosača
Bočno na vratima:
Bez ukrasnih/zaštitnih letvica
Vanjska zrcala:
U boji vozila
Stakla:
Termoizolacijska stakla
DIMENZIJE VOZILA
Broj sjedala:
5
Dužina:
min. 4450 mm
Širina:
min. 1700 mm
Visina:
min. 1440 mm
Obujam prtljažnog prostora :
min. 540 litara
OPREMAVOZILA
LZračni
A jastuk za vozača s zatezačem sigurnosnog pojasa
Zračni jastuk za suvozača s mogućnošću isključenja
Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača
Zračni jastuci za glavu vozača i suvozača
Servo upravljač podesiv po visini i dubini
Sjedalo vozača i suvozača podesivo po visini
Stražnja preklopiva klupa 1/3 i 2/3
Tri naslona za glavu na stražnjim sjedalima s pojasevima u tri
točke
Sustav protiv blokiranja kotača pri kočenju (ABS)
Elektronski sustav dinamičke stabilnosti vozila (ESC/ESP)
Drugi sigurnosni sustavi (proklizavanje, zanošenje i sl.) poput
MSR,ASR,EDS,HBA i sl.
Klima uređaj
Auto radio - CD - MP3
Električni podizači prednjih prozora
Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna zrcala
Brisač stražnjeg stakla
Dnevna svjetla
Prednja svjetla za maglu
Centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem
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Komplet obvezne opreme (trokut, prva pomoć, reflektirajući
prsluk, sijalice)
Tempomat
Elektronska blokada motora
Rezervni kotač normalnih dimenzija
JAMSTVAZAVOZILO
Jamstvo za kompletno vozilo i
mobilno jamstvo
Jamstvo od prohrđavanja

min. 2 godine
min. 12 godina

Izjavljujemo da prihvaćamo sve stavke Tehničke specifikacije

__________________________________________________
(Naziv ponuditelja)

M.P.
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:

________________________________________________

Datum:
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