REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJANEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2186-06-02/1-20-10
Petrijanec, 26. svibnja 2020. godine
IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
Temeljem članka 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Petrijanec
(KLASA: 003-05/17-01/4, URBROJ: 2186-06-17-548 od 7. kolovoza 2017.) naručitelj Općina
Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec, OIB: 59042118698, odgovorna osoba
naručitelja: općinski načelnik Željko Posavec, mag. ing. mech., se poziva na članak 200. stavka
6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) te prije
isteka roka za podnošenje ponuda mijenja Poziv na dostavu ponude, Evidencijski broj nabave:
17/JN-20/RAD, te sukladno članku 240. ZJN-a, samoinicijativno produljuje rok za dostavu
ponuda za 10 dana
Promjene koje su nastupile uslijed 1. izmjene Poziva na dostavu ponuda su sljedeće:
 Točka 7.3 Tehnička i stručna sposobnost
„Gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju 1 (jednog) ovlaštenog
inženjera građevinarstva struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine« 78/15 i 118/18).
Ponuditelj je u svrhu dokazivanja da ne postoje razlozi za isključenje dužan dostaviti:
-

Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
računajući od dana upućivanja Poziva
Izvadak iz sudskog/obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca
računajući od dana upućivanja Poziva
Dokaz o stručnjaku – rješenje o upisu u imenik odgovarajuće komore za
ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke“

se mijenja i sada glasi:
„Gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju 1 (jednog) ovlaštenog
voditelja građenja građevinarske struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine« 78/15, 118/18, 110/19).
Ponuditelj je u svrhu dokazivanja da ne postoje razlozi za isključenje dužan dostaviti:
-

Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
računajući od dana upućivanja Poziva
Izvadak iz sudskog/obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca
računajući od dana upućivanja Poziva
Dokaz o stručnjaku – rješenje o upisu u imenik odgovarajuće komore za
ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke“



Točka 10.1 Sadržaj i način izrade ponude

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva na dostavu
ponuda. Propisani tekst poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati. Ponuda se, zajedno sa
pripadajućom dokumentacijom, izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena
ponude izražava se u kunama.
Ponuda treba sadržavati:
-

-

Ispunjeni i ovjereni Ponudbeni list koji se nalazi u prilogu 1. ovog Poziva
Ispunjeni Troškovnik koji se nalazi u prilogu 2. ovog Poziva
Ukoliko ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja solemniziranu bjanko
zadužnicu, presliku jamstva dostavlja elektroničkim putem u sklopu ponude, a original
odvojeno u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja najkasnije do roka za dostavu
ponuda
Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana upućivanja Poziva
Izvadak iz sudskog/obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od
dana upućivanja Poziva
Dokaz o stručnjaku – rješenje o upisu u imenik odgovarajuće komore za ovlaštenog
inženjera elektrotehničke struke
Izjava o roku trajanja jamstva“

se mijenja i sada glasi:
Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva na dostavu
ponuda. Propisani tekst poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati. Ponuda se, zajedno sa
pripadajućom dokumentacijom, izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena
ponude izražava se u kunama.
Ponuda treba sadržavati:
-

-

Ispunjeni i ovjereni Ponudbeni list koji se nalazi u prilogu 1. ovog Poziva
Ispunjeni Troškovnik koji se nalazi u prilogu 2. ovog Poziva
Ukoliko ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja solemniziranu
bjanko zadužnicu, presliku jamstva dostavlja elektroničkim putem u sklopu
ponude, a original odvojeno u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja
najkasnije do roka za dostavu ponuda
Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
računajući od dana upućivanja Poziva
Izvadak iz sudskog/obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca
računajući od dana upućivanja Poziva
Dokaz o stručnjaku – rješenje o upisu u imenik odgovarajuće komore za
ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke
Izjava o roku trajanja jamstva

Ponuditelj svoju ponudu mora dostaviti, u elektronskom obliku elektroničkom poštom
i to na dvije adrese:
1.

nacelnik@petrijanec.hr

Kao predmet u elektronskoj pošti potrebno je navesti evidencijski broj i/ili naziv
predmeta nabave
2.
putem Internet stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju www.apprrr.hr  portal ponuda najkasnije do 09.06.2020. godine u 12:00 sati.

Naručitelj izmjenu dokumentacije objavljuje na mrežnim stranicama Općine, na mrežnim
stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi te dostavlja zainteresiranim gospodarskim
subjektima na istovjetan način kao i prvotni Pozivna dostavu ponuda.

STRUČNO POVJERENSTVO

