REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Klasa:
GRAD SINJ
Gradonačelnik
KLASA: 030-08/17-01/3
URBROJ: 2175/01-03-17/3
U Sinju,31. ožujka , 2017. godine

GOSPODARSKI SUBJEKT:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Naručitelj, Grad Sinj, pokrenuo je postupak bagatelne nabave za:
PREDMET NABAVE: Nabava usluge Izrade koncepta i režije predstave , vertikalne koreografije,
svjetla i kostimografija – Alka ples slobode
EVIDENCIJSKI BROJ:
02/2017
B
sukladno članku 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (''Službeni glasnik Grada
Sinja'' br.1/2014) te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
PREDMET NABAVE
sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a)
15.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE
Način izvršenja
Rok isporuke
Rok trajanja ugovora
Mjesto isporuke

ugovor
jednokratno
90 dana
90 dana
Južne zidine Tvrđave Grad, Sinj
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Rok valjanosti ponude
Cijena ponude

Rok način i uvjeti plaćanja

Dokazi sposobnosti

90 dana od dana otvaranja ponude;
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i
popusti ponuditelja. Cijena ponude mora biti iskazana na
način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se
iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om.
Cijena ponude iskazuje se u kunama.
Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od
dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom
propisane elemente. Račun se dostavlja na adresu
naručitelja: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj.
1. preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, obrtnog,
strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države
sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da
je gospodarski subjekt registriran za obavljanje
djelatnosti povezane s predmetom nabave, ne
starijeg od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja
poziva za dostavu ponuda. Ako se izvod ne izdaje u
državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski
subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela.
2. preslika potvrde nadležne Porezne uprave kojom se
dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom
zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je
odobrena odgoda plaćanja (primjerice,u postupku
predstečajne nagodbe), ako se ne izdaje potvrda
Porezne uprave, važeći jednakovrijedni dokument
nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog
subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili
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, ako se u državi sjedišta gospodarskog
subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili
jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države
sjedišta gospodarskog subjekta, koje ne smiju biti
starije od 30 dana od dana slanja poziva za dostavu
ponude.
3. popis izvršenih ugovora o uslugama slične prirode i
kompleksnosti (Popis ugovora o istim ili sličnim
uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo
postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje
prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos,
datum izvršenja usluge i naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana Naručitelj u smislu
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Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno
izvršenim uslugama sadrži ili mu se prilaže potvrda
potpisana ili izdana od Naručitelja. Ako je druga
ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o
uredno izvršenim uslugama sadrži ili mu se prilaže
potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi
izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda
zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno
od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti
potvrde.
4. Izjavu o nekažnjavanju sukladno Zakonu o javnoj
nabavi
Kriterij za odabir ponude

najniža cijena sposobnog ponuditelja

Ostali uvjeti

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora u formi bjanko
zadužnice
ovjerene kod javnog bilježnika u visini od prve najbliže
vrijednosti ponude.

3. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE
Ponuda sadržava:
 Ponudbeni list (popunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 Troškovnik ( popunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 tražene dokaze sposobnosti.

4. ROK, NAČIN I MJESTO DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva za dostavu ponude,
a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće
prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane za predmet nabave iz ovog Poziva za
dostavu ponude.
Rok za dostavu ponude
Način dostave ponuda

do 10 .travnja ,2017. godine do 13 sati,
Preporučeno poštom na adresu naručitelja ili osobno u
pisarnicu Grada Sinja u zatvorenoj omotnici s
naznakom: „Ponuda za uslugu Izrade koncepta i režije
predstave , vertikalne koreografije, svijetla i
kostimografije – Alka- ples slobode“
Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, Sinj 21230
www.sinj.hr

Mjesto dostave ponuda
Internetska adresu ili adresa na kojoj se
može preuzeti dodatna dokumentacija
ako je potrebno
datum objave poziva na internetskim
31. ožujka ,2017.godine
stranicama
Otvaranje ponuda je dana 10. travnja, 2017. godine u 13 sati, u prostorijama Naručitelja. Otvaranje
ponuda nije javno.
Obavijest u vezi predmeta nabave: Julija Poljak , kontakt e-mail adresa: julijapoljak yahoo.com
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5. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE
Obavijest o rezultatima nabave

Pisanu obavijest, naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 30
dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

M.P.

ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA
Igor Vidalina, dipl.iur.
Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, v.r.
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