Poziv na dostavu ponude

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
Upravni odjel za opće poslove
i društvene djelatnosti
KLASA:406-01/15-01/15
URBROJ: 2186/12-02/02-15-2
Ivanec,19.06.2015.
Poštovani,
Grad Ivanec pokrenuo je nabavu poštanskih usluga za Grad Ivanec, te Vam upućujemo ovaj
poziv na dostavu ponude.
CPV oznaka: 64110000-0 poštanske usluge.
Ponuditelj je obvezan usluge pružati u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama
(NN 144/12 i 153/13) i Općim uvjetima ponuditelja te je dužan osigurati svaki radni dan
prijam i uručenje pošiljaka svim fizičkim i pravnim osobama na cijelom području Republike
Hrvatske (uključujući otoke, slabije naseljena i brdska područja) i u međunarodnom prometu.
Količina predmeta nabave: okvirna količina definirana troškovnikom.
Stvarna nabavljena količina usluge na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti
veća ili manja od okvirne količine, no ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na
temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Sukladno članku 18. st. 3 Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11,83/13,143/13) za godišnju
procijenjenu vrijednost iz Plana nabave Grada Ivanca za 2014. godinu, naručitelj nije
obavezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

1. Opis predmeta nabave
Ponuditelj je obvezan usluge pružati u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama
(NN 144/12 i 153/13) i Općim uvjetima ponuditelja te je dužan osigurati svaki radni dan
prijam i uručenje pošiljaka svim fizičkim i pravnim osobama na cijelom području Republike
Hrvatske (uključujući otoke, slabije naseljena i brdska područja) i u međunarodnom prometu.
Količina predmeta nabave: okvirna količina definirana troškovnikom.
Stvarna nabavljena količina usluge na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti
veća ili manja od okvirne količine, no ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na
temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave : 25.000,00 kuna ( bez pdv-a)
2. Uvjeti nabave:
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće kriterije:
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće kriterije:
 Rok i način izvršenja 12 mjeseci od potpisa ugovora
 Predmet nabave izvršavati će se sukcesivno u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015.
godine






Rok valjanosti ponude 30 dana
Rok, način i uvjeti plaćanja 30 dana od dana prijema računa, ovjerenog ili ovjerene
situacije, koji se ispostavlja na adresu naručitelja, s naznakom premeta nabave
Odredbe o cijeni: U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja,
cijenu ponude potrebno je iskazati na traženi način.
Kriterij za odabir ponuda : najniža cijena ( uz uvjet ispunjenja svih navedenih
zahtjeva)

Grad Ivanec kao javni naručitelj, koje primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku (NN
47/09) , Opći porezni zakon (NN 147/2008, 18/2011, 78/2012, 136/2012, 73/2013, 26/2015), Ovršni
zakon ( NN 112/2012, 25/2013, 93/2014 dužno je pošiljke sa oznakom pojedine vrste postupka
uručivati temeljem odredaba navedenih Zakona
Odabrani ponuditelj mora osigurati u unutarnjem poštanskom prometu uručenje poštanskih pošiljaka
najmanje pet dana u tjednu.
Davatelj usluge mora osigurati najmanje jedno uručenje i jedno preuzimanje poštanskih pošiljaka
dnevno, svakoga radnog dana (od ponedjeljka do petka) u radnom vremenu naručitelja i to:
- uručenje ponuditelja ili preuzimanje naručitelja najkasnije do 8.00 sati (primljena pošta) i
- uručenje naručitelja ili preuzimanje ponuditelja najkasnije do 13.00 sati (poslana pošta).
Davatelj usluge obvezan je izvršiti prijenos svih pošiljaka u roku 3 dana na području Republike
Hrvatske i u zemljama EU, osim u slučajevima propisanim Zakonom o poštanskim uslugama, kada se
rokovi uručenja produljuju za jedan dan.
Naručitelj će prema svojim mjesečnim potrebama naručivati poštanske usluge prema prijamnoj knjizi.
Odabrani ponuditelj je obvezan za predavanje poštanskih pošiljaka osigurati naručitelju prijamnu
knjigu odnosno jednakovrijedan način evidencije i praćenja poštanskih pošiljaka.
Odabrani ponuditelj će naručitelju za svako obračunsko razdoblje ispostavljati jedinstveni račun u
kojem mora biti vidljiva količina i cijena za svaku izvršenu uslugu, sa specifikacijom za svako mjesto
pružanja usluge posebno.

Isključenje
(1.) Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne
nabave:
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.),
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,
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. gospodarski subjekt 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 početka postupka javne nabave.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja:
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana početka postupka javne nabave, ili
važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako
se ne izdaje potvrda iz točke ili Izjava 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 o stanju duga ili jednakovrijedni dokument iz točke
1.2.
Dokazi sposobnosti:
1. Ponuditelj mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljivo da je
gospodarski subjekt registriran za djelatnost koja je predmet nabave.
Ako se predmetni dokaz ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski
subjekt može dostaviti odgovarajuću izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja poziva na
podnošenje ponude.
2. Ponuditelj mora imati ovlaštenje za obavljanje predmeta nabave: važeća potvrda ili
odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije kojom ponuditelj
dokazuje da ima pravo obavljanja ponuđenih usluga, sukladno Zakonu o poštanskim
uslugama („Narodne novine“, broj 144/12 i 153/13) ili potvrdu kojom se dokazuje
podnošenje potpune prijave u smislu članka 18. Zakona o poštanskim uslugama
(„Narodne novine“, broj 144/12 i 153/13)
Ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg članstva za sebe i/ili za podizvoditelja.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz razloge isključenja utvrđuju se za sve
članove zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje

razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja.
U slučaju da izvoditelj prijavljuje podizvoditelje, iste podatke upisuje u ponudbeni list.

3. Sastavni dijelovi ponude:
Ponuda treba sadržavati:
 Ponudbeni list ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 Dokazi:
 Potvrda Porezne uprave
 dokaz upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
 Ovlaštenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
 Izjavu o nekažnjavanju
4. Načini dostave ponude
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu , koji je potrebno ispuniti i potpisati od strane
ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i
zahtjeve. Ponuda mora biti uvezena u jednu cjelinu u zatvorenoj omotnici s naznakom
ponuditelja na poleđini omotnice.
Dokazi se mogu dostaviti u neovjerenim preslikama.
Rok za dostavu ponude: 06.07.2015. do 9,00 sati.
Način dostave ponude - osobno, poštom, s naznakom na omotnici – „POŠTANSKE
USLUGE“
Mjesto dostave ponude: Adresa naručitelja: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9B,
42240 Ivanec.
Na stražnjoj strani omotnice obavezno naznačiti podatke o ponuditelju: Naziv ( ili ime i
prezime) adresa.
Otvaranje ponuda nije javno.
5. Ostalo
Kontakt osoba: Marina Držaić, 042/404-883, marina.drzaic@ivanec.hr
Obavijest o rezultatima predmeta nabave: Naručitelj će pisanu obavijest dostaviti
ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
6. Sastavni dio poziva su:
- Ponudbeni list
- Obrazac izjave o nekažnjavanju
Ovlašteni predstavnik naručitelja
Marina Držaić
Dostava poziva na podnošenje ponuda:
Prema dostavnoj listi.

