U Kotoribi, prosinac 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
- Usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta i usluga izrade dokumentacije za nadmetanje i
provedbene dokumentacijeEvidencijski broj nabave – Usluga 1
1. Podaci o Naručitelju
MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa
ADRESA:
Sajmišna 16, HR-40329 KOTORIBA, Hrvatska
OIB:
16893266699
TEL:
++385 (0)40 683200
FAX:
++385 (0)40 683201
WEB:
www.muraplast.com
Kontakt osoba Naručitelja: Davor Ujlaki, davor@muraplast.com
(NPO – od eng. Non-Purchasing Organisation - nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (ZJN))
2. Opis projekta
Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva poduzetništva i obrta od 3.12.2015. godine, Klasa:
910-04/15-01/209, Urbroj: 516-05-01-05-01/1-15-9 za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“ ,
referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih
prijava „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ referentne oznake: 3d1.1.2.
Ovim projektom Naručitelj će nabaviti novu liniju za fleksotisak kojom će osigurati uvjete za razvoj proizvodnje
s većom dodanom vrijednošću, što će rezultirati diferencijacijom poduzeća u željenim tržišnim segmentima.
Specifični cilj ovog projekta je: Povećati kapacitete prijavitelja u proizvodnji visokoprofitabilnih proizvoda u
području fleksibilne ambalaže, toplinsko stezljivih filmova i plastičnih vrećica uz zadovoljenje postavljenih
zahtjeva glede obujma i rokova isporuke.
Početak provedbe projekta je 1. mjesec 2016. godine, a ukupno trajanje projekta će biti 14 mjeseci. Ukupna
vrijednost projekta iznosi 18.249.214,00 kn od čega je 5.000.000,00 kn bespovratnih sredstava.
3. Postupak nabave
Nabava se provodi temeljem Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi i
Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP”, referentna oznaka Poziva:
3d1.1.2. koji je dostupan na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.
4. Predmet nabave
Predmet nabave je usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta i usluga izrade dokumentacije za
nadmetanje i provedbene dokumentacije sukladno točkama 3.2. i 3.3. proračuna projekta.
U projektu su predviđene dvije nabave za koje se traže usluge izrade dokumentacije za nadmetanje i
provedbene dokumentacije te provedba javne nabave:
a) Nabava nove linije za fleksotisak – objava 1/2016
b) Nabava usluge revizije projekta – objava 2/2017.
Od Ponuditelja se očekuje sljedeće:
 provođenje postupaka nabave temeljem Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici
Zakona o javnoj nabavi, iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Ulaganje u proizvodnu
tehnologiju MSP“, referentna oznaka poziva 3d1.1.2. i ugovora odobrenog od strane provedbenog
tijela









priprema obavijesti o nabavi za objavu na web stranici www.strukturnifondovi.hr i na web
stranici Naručitelja
izrada i revidiranje dokumentacije za nadmetanje
priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna dokumentacije za nadmetanje
sudjelovanje u radu odbora za ocjenjivanje, priprema zapisnika o ocjeni ponuda, priprema odluka
o odabiru / odluka o poništenju postupka (ukoliko bude primjenjivo) i priprema odgovora na
žalbe (prema potrebi)
pregled ugovora o nabavi roba/radova/usluga s odabranim ponuditeljem sukladno uvjetima
definiranim u natječajnoj dokumentaciji
priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela te priprema eventualne
žalbe i prigovora na odluke nadležnog tijela
administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi.

5. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 15.000,00 kn bez PDV-a.
6. Razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj je obavezan isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave ako se Ponuditelj nalazi u bilo kojoj
situaciji propisanoj u članku 67., stavak 1., točka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13,
13/14).
Također, Naručitelj će isključiti Ponuditelja ako se nalazi u bilo kojoj situaciji propisanoj u članku. 68.
stavak 1., točka 1., 2., 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).
Za potrebe utvrđivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu iz Prilog 4. ovog
Poziva. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti
starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
Odredbe poglavlja 5. odnose se i na zajednicu ponuditelja i na podizvoditelje, tj. Ponuditelj je za sve
podizvoditelje i članove zajednice ponuditelja prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje razlozi
isključenja.
Izjava se dostavlja u izvorniku, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog
subjekta.
Naručitelj je obavezan isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave u bilo kojoj fazi ako je dostavio
lažne podatke pri dostavi dokumenata u odnosu na razloge isključenja i uvjete sposobnosti.
7. Uvjeti sposobnosti
a) Pravna i poslovna sposobnost
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (izvod iz sudskog
registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može
dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri (3)
mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
b) Tehnička sposobnost
Ponuditelj mora dokazati da predloženi stručnjak ima iskustva u provedbi najmanje 3 postupaka javne
nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi u posljednjih 5 godina te da posjeduje certifikat za stručnjaka
javne nabave od strane Ministarstva gospodarstva. Predloženi stručnjak mora imati završeni 6 ili 7*
obrazovanja (VŠS/VSS).
Kao dokaz tehničke sposobnosti Ponuditelj dostavlja životopis predloženog stručnjaka, diplomu i
važeći certifikat Ministarstva gospodarstva.
Svi dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u izvorniku ili neovjerenoj preslici.
8. Zajednica ponuditelja i podizvoditelji
Zajednica ponuditelja

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova
međusobnog odnosa. Odgovornost Ponuditelja iz zajednice Ponuditelja je solidarna.
Ako Ponuditelj nastupa kao Zajednica ponuditelja dužan je popuniti obrazac koji se odnosi na članove
zajednice ponuditelja iz Priloga 2. ovog Poziva.
Svaki član iz zajednice Ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti Izjavu da se ne nalazi ni u
jednom od slučajeva isključenja (Poglavlje 5. Poziva).
Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.
Podizvoditelji
Ako Ponuditelj namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužan je
za podizvoditelja dostaviti Izjavu da se ne nalazi ni u jednom od slučajeva isključenja (Poglavlje 5. Poziva)
te mora u ponudi navesti podatke o dijelu ugovora o nabavi koji namjerava dati u podugovor.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja za izvršenje ugovora o nabavi.
9. Sadržaj ponude






Prilog 1. - Ponudbeni list
Prilog 2. – Podaci o zajednici ponuditelja
Prilog 3. - Troškovnik
Prilog 4. - Izjava kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz poglavlja 5. ovog
Poziva
Dokumente koji dokazuju sposobnost ponuditelja (iz poglavlja 7. ovog Poziva).

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku.
Pri izradi ponude, Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,
osim dokumenata kojima se dokazuje sposobnost Ponuditelja iz točke 7. ovog Poziva koji mogu biti na
hrvatskom jeziku ili nekom od službenih jezika Europske unije.
Ponuda se uvezuje u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova
ponude.
Ponuditelj cijenu predmeta nabave izražava u hrvatskim kunama (HRK).
Cijena predmeta nabave piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti
uračunati svi troškovi i popusti. Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
10. Mjesto i rok za dostavu ponuda
Ponuditelj, neposredno kod Naručitelja ili putem pošte poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja,
dostavlja ponudu u papirnatom pisanom obliku, u propisno zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačeno:
• Naziv i adresa Naručitelja,
• Naziv i adresa Ponuditelja,
• Naziv predmeta nabave, odnosno naznaka grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi.
• Naznaka „NE OTVARAJ“.
Ponude moraju biti dostavljene najkasnije dana 30. 12. 2015. godine do 12,00 sati na adresu Naručitelja
bez obzira na način dostave.
11. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude.
12. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude je najmanje 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
13. Rok za donošenje odluke
Naručitelj će u roku do 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda u pisanom obliku donijeti odluku o
odabiru ili odluku o neprihvaćanju. Naručitelj će poslati odluku svim ponuditeljima na način koji
omogućuje dokaz o primitku odluke.
14. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se vršiti u dva dijela:
a) Nakon objavljene obavijesti o nabavi za nabavu stroja – 80% vrijednosti Ugovora
b) Nakon objavljene obavijesti o nabavi usluga revizije projekta – 20% vrijednosti Ugovora

15. Uputa o pravnom lijeku
Potencijalni pružatelj/dobavljač može podnijeti prigovor naručitelju na odluku o odabiru ili odluku o
neprihvaćanju u roku od 3 kalendarskih dana od dana primitka odluke. Naručitelj će odgovoriti na
prigovor u roku od 5 kalendarskih dana. Ako je potencijalni pružatelj/dobavljač nezadovoljan odgovorom
na prigovor, može pokrenuti odgovarajući sudski postupak. Podnošenje tužbe ili pokretanje sudskog
postupka ne odlaže okončanje postupka javne nabave.
Muraplast d.o.o.

