Klasa: 612-01/01-01/01
Ur.broj: 2198-64-18-189
Zadar, 26. listopada 2018. godine
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluge
naručitelj Kazalište lutaka Zadar upućuje Poziv na dostavu ponude.
1. OPIS PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je: nabava bridge card.
Opis predmeta nabave: dio pulta za produkciju svjetla i tona
Procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 kuna.
2. UVJETI NABAVE:
- način izvršenja: Sa odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o jednostavnoj nabavi u vidu
Narudžbenice.
- rok trajanja ugovora: 1 mjeseci,
- rok valjanosti ponude: 30 dana,
- mjesto izvršenja: Zadar, Sokolska 1,
- rok, način i uvjeti plaćanja: 15 dana od dana primitka ispostavljenog računa, račun se
ispostavlja na adresu Naručitelja: Sokolska 1, 23000 Zadar,
- 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,
- kriterij za odabir (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža
cijena,
- dokazi sposobnosti:
2.1. Ako gospodarski subjekt 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 utvrđivanja okolnosti iz točke 2.2. 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 iz stavka a), ili
c) 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 strukovnoga 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 iz
stavka a) ove točke ili jednakovrijedan dokument iz stavka b) ove točke.
2.2. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je
vidljivo da je ponuditelj registriran za predmetnu nabavu.
Upis u registar ponuditelj dokazuje 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 smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne
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nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz točke 3. utvrđuju se za sve
članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati svoju poslovnu sposobnost izvodom iz
sudskog registra iz kojeg je vidljivo da li je registriran za obavljanje predmetne nabave.
Ponuditelj može dokaze iz ove dokumentacije dostaviti u neovjerenim preslikama.
Ne ovjerenom preslikom smatra se i ne ovjereni ispis elektroničke isprave.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su
ponuditelji dostavili sukladno dokumentaciji za nadmetanje, naručitelj može radi provjere
istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili
ovjerene preslike dokumenata.
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)
4.NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti
ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način
da čini cjelinu.
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da
svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koje se nastavlja na redni broj stranice kojim
završava prethodni dio. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod
datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve uz predmet nabave iz
ovog Poziva.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: 5. studenog 2018. godine, do 10:00 sati
- način dostave ponude: poštom ili osobno
- mjesto dostave ponude: Sokolska 1, 23000 ZADAR
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
Ovlašteni predstavnici naručitelja otvaraju ponude po isteku roka za dostavu ponuda.
Otvaranje ponuda nije javno.
5. OSTALO
Obavijest u vezi predmeta nabave: Maja Pehar, ovlašteni predstavnik naručitelja, telefon
023/319-181, mail: tajnistvo@klz.hr .
Obavijest o rezultatima: Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
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