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Berek, 19.06.2020..
Zainteresirani gospodarski subjekti
- SVIMA-

Predmet: Poziv na dostavu ponuda za sanaciju društvenog doma u Bereku i uređenje okoliša
- dostavlja se,..

Općina Berek, Berek 77, OIB 43345188266 provodi postupak jednostavne nabave za izvođenje
radova za sanaciju društvenog doma u Bereku i uređenje okoliša prema osnovnim uvjetima
(elementima) jednostavne nabave kako slijedi:
- Interna oznaka postupka: JN-03/20,
- Redni broj iz Plana nabave: 8, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – radovi na
općinskim zgradama, i 41/J, Usluge tekućeg i investicijski, završni građevinski radovi na
općinskim zgradama, Mjesto troška: Mt-31
- procijenjena vrijednost nabave iznosi 300.000,00 kn (bez PDV-a)
- rok dostave ponuda: 06. srpnja 2020. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave,
- rok valjanosti ponude: 30 (trideset) dana od dana dostave ponude
- kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude koja udovoljava zahtjevu iz Poziva za
dostavu ponuda,
- po odabiru najpovoljnije ponude sa izabranim ponuđačem sklopiti će se ugovor,
- uvjeti plaćanja: virmanski, u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja
ovjerenih privremenih situacija i ovjerene okončane situacije,
- početak izvođenja radova: u roku 8 (osam) kalendarskih dana po sklapanju ugovora,
- dovršetak radova: 60 dana od dana sklapanja ugovora
Tehnički opis radova: Izvođenje radova za sanaciju društvenog doma u Bereku i uređenje
okoliša, za koje radove je planirano do najviše 300.000,00 kn (bez PDV-a), u svemu prema
pojedinim radovima i jediničnim cijenama za te radove iskazanih u ponudbenom troškovniku, a
koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Mjesto izvođenja radova: Općina Berek, sanacija društvenog doma u Bereku i uređenje okoliša, a
nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Slijedom gore navedenog, temeljem čl. 5. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave
Općine Berek (''Službeni glasnik Općine Berek'' br. 05/19) Povjerenstvo za provedbu postupka

jednostavne nabave (Ovlašteni predstavnici) Općine Berek u provođenju postupka jednostavne
nabave za ustupanje radova za sanaciju društvenog doma u Bereku i uređenje okoliša,
zainteresiranim gospodarskim subjektima upućuju Poziv na dostavu ponuda.
U slučaju namjere sudjelovanja u postupku, zainteresirani ponuditelj dostavlja ponudu
koja mora sadržavati:
1. Ispunjeni obrazac ponude, sa svim traženim podacima, potpisan i pečaćen od
strane ovlaštene osobe (nalazi se u privitku uz objavu), u izvorniku potpisan i ovjeren,
2. Ispunjeni troškovnik po svim stavkama, sa ukupnim iznosom, sa i bez PDV-a
(nalazi se u privitku uz objavu) u izvorniku potpisan i ovjeren,
3. Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz poziva (nalazi se u privitku uz objavu) u izvorniku
potpisana i ovjerena,
4. Izjavu o nekažnjavanju (nalazi se u privitku uz objavu), ovjerena kod javnog
bilježnika,
5. Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
računajući od dana objave poziva na dostavu ponude,
6. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3 mjeseca od dana slanja poziva na dostavu
ponuda (preslika),
7. Dokaz Financijske sposobnosti: Svaki natjecatelj ili ponuditelj u postupku (pravna
osoba) mora dostaviti BON 2 obrazac, kojim dokazuje da nije imao blokiran račun u proteklih 6
mjeseci (ne stariji od 30 dana od dana dostave ponude) odnosno odgovarajuće podatke ovjerene
kod poslovne banke za fizičke osobe.
U slučaju potrebe, naručitelj može od strane ponuditelja zahtijevati dostavu izvornika ili
ovjerenih preslika svih ili samo nekih od traženih dokumenata.
Ponuda koja ne sadrži sve potrebne elemente navedene u točkama 1. - 7. iz ovog
poziva, neće se uzeti u razmatranje.
Ponuda mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica (redni broj
stranice/ukupan broj stranica ponude) na način da se onemogući naknadno vađenje, odnosno
umetanje stranica.
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Općina Berek, Berek 77, 43232
Berek, (osobno ili putem pošte) sa naznačenim nazivom i adresom ponuditelja te nazivom
predmeta nabave: „PONUDA ZA SANACIJU DRUŠTVENOG DOMA U BEREKU I
UREĐENJE OKOLIŠA“ S NAZNAKOM „NE OTVARAJ“.
Postupak otvaranja ponuda nije javan. O rezultatima postupka biti će pismenim putem
obaviješteni svi sudionici.
Daljnji postupak, rokovi i eventualni zahtjevi jednostavne nabave temeljem ovog Poziva,
odrediti će se temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Berek
(''Službeni glasnik Općine Berek'' br. 05/19).

Kontakt osobe naručitelja:
- Mato Tonković, Općina Berek, načelnik, tel: 043/548-152; faks: 043/548-030, e-pošta:
opcina@berek.hr – u svezi dokumentacije za nadmetanje,
-Ivana Cindrić , Općina Berek, Jedinstveni upravni odjel, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
tel: 043/548-017; faks: 043/548-030, e-pošta: opcina@berek.hr - u svezi dokumentacije za
nadmetanje.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
(OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA) ZA SANACIJU DRUŠTVENOG
DOMA U BEREKU I UREĐENJE OKOLIŠA
Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Berek
dana 19. lipnja 2020. godine
Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) bez obzira na način podnošenja je 06. srpnja 2020. godine

