REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TKON
Mulina 7, 23212 Tkon
KLASA: 406-01/14-01/07
URBROJ: 2198/32-14-6
Tkon, 06. kolovoza 2014. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
Naručitelj Općina Tkon upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/2011., 83/2013.,
143/2013.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDVa) za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za nabavu radova (tzv.
bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane
Zakonom o javnoj nabavi.
Podaci o javnom naručitelju:
Naziv: Općina Tkon
Sjedište – adresa: 23212 Tkon, Mulina 7
OIB: 71211305734
Odgovorna osoba naručitelja: Goran Mušćet, općinski načelnik
Broj telefona: +385(0) 23 285 295
Broj telefaksa: +385(0) 23 285 304
Internetska adresa: www.tkon.hr
Adresa elektroničke pošte: otkon@tkon.hr
Evidencijski broj nabave: BAG NAB 05/14.
Osoba za kontakt: Irena Lukačić- Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon.
Broj telefona: +385(0) 23 285 295
Adresa elektroničke pošte: otkon@tkon.hr
Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13,
143/13, 13/14) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima javni naručitelj i
ovlašteni predstavnici javnog naručitelja ne smiju sklapati okvirne sporazume, odnosno
ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su radovi na adaptaciji i rekonstrukciji Dječjeg vrtića Ćok sukladno
Troškovniku iz ovog Poziva.

Ponuditelji mogu prije sastavljanja ponude izvršiti uvid u lokaciju Dječjeg vrtića Ćok radi
procjene na vlastitu odgovornost troškova, rizika i ostalih elemenata značajnih za izradu
ponude, najavom naručitelju na tel broj: 023/285-295.
Procijenjena vrijednost nabave: 62.000,00 kuna bez PDV-a
1 a. TROŠKOVNIK:
Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva za nadmetanje kojeg je potrebno popuniti te
potpisati i pečatirati od strane Ponuditelja, odnosno ovlaštene osobe Ponuditelja.
U slučaju nuđenja jednakovrijednih proizvoda Ponuditelj je dužan u Troškovniku upisati
naziv proizvođača i proizvoda u za to predviđeno mjesto i prikladnim sredstvima dokazati
jednakovrijednost proizvoda. U slučaju da Ponuditelj nije naveo naziv proizvođača i
proizvoda, smatrat će se da je naveo proizvod koji je opisan u Troškovniku.
Ukoliko se kao dokaz da ponuđeni proizvod zadovoljava tražene kriterije prilaže tehnička
dokumentacija proizvođača ili ispitni izvještaj priznatog tijela tada se takvi dokazi obavezno
dostavljaju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ( sve ovjereno od strane ovlaštenog
sudskog tumača ukoliko su originali na stranom jeziku).
Odabrani Ponuditelj s kojim će se kao najpovoljnijim, po provedenom postupku javne
nabave, sklopiti Ugovor o javnoj nabavi usluge, dužan je isporučiti i ugraditi proizvode koje
je naveo u svojoj Ponudi.
2. UVJETI NABAVE
Vaša Ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
-način izvršenja: Ugovor o javnoj nabavi.
- rok izvršenja: Radovi će se izvršiti u roku od 30 dana po potpisu Ugovora.
- rok valjanosti ponude: 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Na zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
- mjesto izvršenja: Tkon, Put Mrviska 3 (Dječji vrtić Ćok)
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Predujam je isključen.
Naručitelj je dužan primljenu Privremenu situaciju ovjeriti kao i Nadzorni inženjer i njenu
nespornu vrijednost doznačiti u roku 30 dana od dana ovjere Situacije odnosno doznake
sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a na poslovni račun
Izvođača a što će se regulirati i Ugovorom o javnoj nabavi, a po konačnom obračunu i
Okončanoj situaciji u istom roku od 30 dana i na isti način a nakon dovršenog postupka
primopredaje a o ćemu će se sastaviti Zapisnik o primopredaji radova uz uvjet uspješno
obavljenog Tehničkog pregleda i otklanjanja eventualnih nedostataka.
Sve cijene pojedinačno iskazanih radova moraju se temeljiti na cijenama iskazanim u
Ponudbenom troškovniku ponuditelja.
-

cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti
ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena
ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

-

nudi se samo cjelokupni predmet nabave.
Nisu dopuštene alternativne ponude.
kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva iz ovog
Poziva): najniža cijena

Valuta ponude: kuna.
3. DOKAZI SPOSOBNOSTI
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja
1. Ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je
gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, 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 mjeseca računajući od dana početka postupka
nabave.
Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje
obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
Iz dostavljenog dokaza mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova
koji su predmet nabave.
U slučaju zajednice Ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju
pravnu sposobnost iz ove točke.
2. Uvjeti minimalne razine financijske sposobnosti
- Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 1) i/ili financijsko
izvješće - kojim se dokazuje pozitivni financijski rezultat poslovanja gospodarskog subjekta
za posljednje izvještajno razdoblje (prethodna godina).
- Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, SOL 2) kojim se
dokazuje solventnost gospodarskog subjekta – da nije imao blokiran račun za obavljanje
platnog prometa u zadnjih 6 mjeseci od izdavanja dokaza o solventnosti.
Traženi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana početka postupka javne nabave.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku garancije banke na iznos od 3.100,00 kuna s
rokom valjanosti garancije do roka valjanosti ponude.
Jamstvo banke za ozbiljnost ponude mora biti neopozivo, bezuvjetno „bez prigovora“ i
plativo na prvi pisani poziv.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti
njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok. Javni naručitelj obvezan je
vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka
javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. Zakona.
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i
sl). Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu
košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom. Broj stranice ne piše se na
jamstvu, već na košuljici u koju je jamstvo uvezano (numerira se kao jedna stranica). Na
ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje garancije ponuditeljima.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Općinu Tkon (Mulina 7, OIB: 71211305734).
Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za
ozbiljnost ponude.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj mora dostaviti Izjavu kojom Izjavljuje da će:
- u slučaju da njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija u ovom postupku, dostaviti u
roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku
bankarske garancije, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj s kojim se
sklapa ugovor.
Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, i na “prvi poziv” korisnika garancije,
“bez prigovora”, u visini 10% od vrijednosti ugovora (sa PDV-om).
Rok valjanosti garancije mora biti 30 dana od dana isteka ugovora.
Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka
postupka javne nabave, a presliku jamstva pohranit će uz ostalu dokumentaciju. Naručitelj će
odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno
ispunjenje ugovora.
4.1. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nekažnjavanje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave 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:

1. 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.
2. 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.)
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi
dostaviti izjavu (OBRAZAC 1). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana
početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo
kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti
izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako naručitelj nije u mogućnosti nabaviti potvrdu iz prethodnog stavka radi provjere
okolnosti iz ove točke javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku
dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog
subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, ili
3. 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 ili državi
čiji je ta osoba državljanin.

4. 2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je
gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih
obveza. Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi
dostaviti:
a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog
subjekta ako se ne izdaje potvrda pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) 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, koje ne smiju biti starije od 30 dana
računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b).
Lažni podaci
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri
dostavi dokumenata navedenih u točkama 4.1. i 4. 2. ove dokumentacije za nadmetanje.
5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti iz ovog Poziva-ove dokaze ponuditelj može dostaviti u
neovjerenoj preslici.)
- Jamstvo za ozbiljnost ponude i tražene Izjave o dostavi Jamstva.
5.1. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA
Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva kao dokaze da ne postoje razlozi za isključenje
te dokumente kojima ponuditelji dokazuju svoju sposobnost, ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o
odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti
ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata
(potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako
je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim
neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno
starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni
naručitelj odredio u postupku davanja koncesije
6. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Tkon, Mulina 7, 23212
Tkon.
Na omotnici je ponuditelj obvezan naznačiti svoj naziv i adresu, naziv i adresu
naručitelja, naziv predmeta nabave i naznaku: „NE OTVARATI“.
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva, a koje je potrebno
dostaviti ispunjene, potpisane i pečatirane od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe
ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti Ponudu koja ne ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz ovog
Poziva.
Rok za dostavu ponuda: do 21. kolovoza 2014. do 10,00 sati.
U obzir će se uzimati samo ponude prispjele u sjedište javnog naručitelja do 21.
kolovoza 2014. do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda neotvorena se vraća
pošiljatelju, bez odgode.
Datum otvaranja ponuda: 21. kolovoza 2014. u 10,00 sati u prostorijama Općine Tkonjavno otvaranje ponuda.
7. OSTALO
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Datum objave Poziva na službenoj Internet stranici Općine Tkon: 06. kolovoza 2014.
godine.
OPĆINA TKON
Ovlašteni predstavnici naručitelja

Obrazac 4
PONUDBENI LIST
Predmet nabave:_______________________________________________________
Naručitelj:____________________________________________________________
Odgovorna osoba Naručitelja:_____________________________________________
(popunjava naručitelj)
Naziv ponuditelja:______________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište):_______________________________________________
OIB:_________________________________________________________________
Poslovni (žiro račun):___________________________________________________
Broj računa (IBAN):____________________________________________________
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke____________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE_________________________
Adresa za dostavu pošte:_________________________________________________
E-pošta:______________________________________________________________
Kontakt osoba:_________________________________________________________
Tel:__________________________________________________________________
Faks:________________________________________________________________
PONUDA
Broj ponude:__________________________________________________________
Datum ponude:________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a:_______________________________________________
Iznos PDV-a:__________________________________________________________
Cijena ponude s PDV-om:________________________________________________

______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

OBRAZAC 1
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Temeljem članka 67. st. 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11,
83/13, 143/13 i 13/14) dajem
IZJAVU
kojom ja __________________________________ iz _______________________________
(ime i prezime)
(adresa stanovanja)
broj osobne iskaznice ___________________ izdane od _____________________________
kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta
___________________________________________________________________________
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)
___________________________________________________________________________
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i gospodarski subjekt,
da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela, 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.),
U ___________________, ____________ 2014.g.
ZA PONUDITELJA
(IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)

M.P. _______________________________

Obrazac 3a)

TROŠKOVNIK
Predmet nabave:Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ćok
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi,
odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane
stavke Troškovnika*.

______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

*u prilogu ovog obrasca.

TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ćok
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije
prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

SPECIFIKACIJA
RADOVA

JEDINICA
MJERE

KOLIČINA

m²

55,41

m²

89,01

m²

14,40

m²

262,94

Gletanje zidova u dva sloja

m²

84,74

Rušenje i odvoz
pregradnog zida od opeke
Ugradnja podloge 5cm
stiropor, 5 cm beton

pau

Montaža spuštenog stropa
gipsanim pločama na
križnu podkonstrukciju,
izolacija 10 cm,
protupožarne ploče F60
Montaža zidne obloge
gipsanim pločama
Montaža pregradnog zida
gipsanim pločama duplim
pločama, izolacija 5 cm,
ukupne debljine 10cm
Bojanje u 2 sloja,
grundiranje 1 sloj (periva
boja u tonu)

ILI
JEDNAKOVRIJED
NO

m²

32,48

CIJENA

UKUPNA VRIJEDNOST U
KUNAMA

armiran staklenim
vlaknima
Niveliranje podloge
Ugradnja kamenih klupica
debljine 3cm
Ugradnja laminata
debljine 10 mm
Elektroinstalacijski radovi
sa finom montažom,
utičnice 15 kom, prekidači
6 kom, rasvjetna tijela 9
kom

m²

27,91

m²

2,00

m²

60,75

pau

UKUPNO kn
IZNOS PDV-a
SVEUKUPNO

_______________________
(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)
U ___________ dana ______________ godine.

IZJAVA
kojom ja, Irena Lukačić, kao ovlašteni predstavnik Općine Tkon u provedbi postupka nabave
bagatelne vrijednosti - Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ćok, u smislu članka 13.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i 13/2014.)
izjavljujem da kao privatna osoba:
1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke
poslove u gospodarskim subjektima i
2. nisam vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%
stoga
ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Tkon ne smije sklopiti ugovor o koncesiji (u
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Ovlašteni predstavnik
Irena Lukačić
KLASA: 406-01/14-01/07
URBROJ: 2198/32-14-3
Tkon, 04. kolovoza 2014. godine

IZJAVA
kojom ja, Bruna Jakovljev, kao ovlašteni predstavnik Općine Tkon u u provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti - Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ćok, u smislu članka
13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i
13/2014.)
izjavljujem da kao privatna osoba:
1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke
poslove u gospodarskim subjektima i
2. nisam vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%
stoga
ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Tkon ne smije sklopiti ugovor o koncesiji (u
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Ovlašteni predstavnik
Bruna Jakovljev
KLASA: 406-01/14-01/07
URBROJ: 2198/32-14-4
Tkon, 04. kolovoza 2014. godine

IZJAVA
kojom ja, Julijana Radović, kao ovlašteni predstavnik Općine Tkon u provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti - Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ćok, u smislu članka
13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i
13/2014.)
izjavljujem da kao privatna osoba:
1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke
poslove u gospodarskim subjektima i
2. nisam vlasnica poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%
stoga
ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Tkon ne smije sklopiti ugovor o koncesiji (u
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Ovlašteni predstavnik
Julijana Radović

KLASA: 406-01/14-01/07
URBROJ: 2198/32-14-5
Tkon, 04. kolovoza 2014. godine

IZJAVA
kojom ja, Goran Mušćet, na dužnosti načelnika Općine Tkon, a u svrhu provedbe postupka
nabave bagatelne vrijednosti - Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ćok,, u smislu
članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i
13/2014.)
izjavljujem da kao privatna osoba:
1. istovremeno s obnašanjem dužnosti ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim
subjektima te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u
uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne
obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima
2. nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da sa
mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i
sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe nisu vlasnici poslovnog udjela,
dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu
gospodarskih subjekata s više od 0,5%
stoga
ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Tkon ne smije sklopiti ugovor o koncesiji (u
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Općinski načelnik:
Goran Mušćet

KLASA: 406-01/14-01/07
URBROJ: 2198/32-14-2
Tkon, 04. kolovoza 2014. godine

