REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ
Općinski načelnik
Klasa:363-01/18-01/09
Urbroj:2112-05-02-18-1
Mrkopalj,02.08. 2018.
Općina Mrkopalj pokrenula je postupak jednostavne nabave,za koju sukladno članku
12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, nije obvezna provesti jedan od postupaka
propisan Zakonom o javnoj nabavi obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta
nabave manja od 200.000,00 kn bez PDV-a.
Općina Mrkopalj upućuje
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Zamjena lampi javne rasvjete sa novim LED svjetiljkama na području općine
Mrkopalj
(jednostavna nabava J-24)
CPV oznaka : 34928530-2
1.Opći podaci o naručitelju:
Općina Mrkopalj
Stari kraj 3, Mrkopalj 51315
Tel:051833131
Fax:051833101
e-mail:opcina@mrkopalj.hr
OIB:48574138806
2.Procijenjena vrijednost nabave:159.690,00 kn bez PDV-a
3.Predmet nabave: Zamjena lampi javne rasvjete sa novim LED svjetiljkama na
području općine Mrkopalj sukladno troškovniku koji je prilog ovog Poziva.
4. Vrsta postupka: Jednostavna nabava
5.Rok izvršenja: Rok izvršenja predmeta nabave je najkasnije do 31. listopada
2018. godine.
6.Rok, način i uvjeti plaćanja:Obračun će se vršiti prema stvarno izvršenim radovima
i nakon isporuke robe u zakonskim rokovima.
7.Cijena ponude:u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti
ponuditelja;cijenu je potrebno prikazati na način da se iskažu redom: cijena bez PDVa,iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om . Cijena ponude je nepromjenjiva.
8.Kriterij odabira ponuda: najniža cijena.
9. Sastavni dijelovi ponude:
Ponuda treba sadržavati :
-Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
-Ispunjen i potpisan troškovnik od strane ponuditelja

-Dokazi (traženi dokumenti)
1.preslika izvoda iz poslovnog ,sudskog,obrtnog,strukovnog ili drugog odgovarajućeg
registra države sjedišta gospodarskog subjekta, iz kojeg 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.
10. Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja poštom na adresu Naručitelja ili osobno u pisarnicu Općine
Mrkopalj u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za Zamjenu lampi javne
rasvjete sa novim LED svjetiljkama na području općine Mrkopalj“
.
Adresa Naručitelja: Općina Mrkopalj Stari kraj 3, Mrkopalj 51315. Ponudu je potrebno
dostaviti do 20. kolovoza 2018. godine, do 10,00 sati.
Nije javno otvaranje ponuda.
11. Ostalo
Pisanu obavijest o rezultatima jednostavne nabave naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak jednostavne nabave u bilo kojem
trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili
naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
Općinski načelnik
Josip Brozović

PONUDBENI LIST
Predmet nabave: Zamjena lampi javne rasvjete novim LED svjetiljkama na području
općine Mrkopalj sukladno troškovniku koji je prilog ovom pozivu
Naručitelj:OPĆINA MRKOPALJ,Stari kraj 3, Mrkopalj
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
Poslovni(žiro) račun:
Broj računa (IBAN):
BIC (SWIFT)i /ili naziv poslovne banke:
Ponuditelj je u sastavu PDV-a (zaokružiti): DA
NE
Adresa za dostavu pošte:
E-pošta
Kontakt osobe:
TEL:
FAX:
PONUDA:
Cijena ponude bez PDV-a:
PDV:
Cijena ponude s PDV-om :
------------------------------Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime,potpis)

