REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUMBARDA
Obrazac 3
KLASA: 363-01/18-01/10
URBROJ: 2138/06-02-18-2
Lumbarda, 27. srpnja 2018. godine
GOSPODARSKI SUBJEKTI
Naručiteljica Općina Lumbarda upućuje Poziv za dostavu ponuda.
U skladu s Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“br. 120/16) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu
nabavu) Naručiteljica nije obvezna provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o
javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: : Uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Lumbarda
(Tatinja).
Usluga obuhvaća uređenje odnosno asfaltiranje nerazvrstanih cesta ( Tatinja) na području
Općine Lumbarda. Troškovnik uređenja prometnih površina u privitku.
Procijenjena vrijednost nabave: cca 400.000,00 kn (bez PDV-a)
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- Rok izvršenja:
- Rok trajanja ugovora:
- Rok valjanosti ponude: 30 dana.
- Mjesto izvršenja: Općina Lumbarda.
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Račun se ispostavlja na adresu Naručiteljice: Općina Lumbarda,
Lumbarda 493, 20263 Lumbarda s naznakom „Račun za predmet nabave: :
Uređenje nerazvrstanih cesta na području općine Lumbarda(Tatinja).
- 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 ponude: Najniža cijena uz ispunjenje traženih uvjeta.
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik popunjen i ovjeren
- Potpisani prijedlog Ugovora

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane
od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručiteljica neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet
nabave iz ovoga Poziva.
Molimo da Vašu ponudu dostavite.
- rok za dostavu ponude: 8. kolovoza 2018. do 12:00 sati.
- način dostave ponude: Osobno ili poštom.
- mjesto dostave ponude: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda.
Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda: Lumbarda, 8. kolovoza
2018. u 12:15 u uredu Načelnika, a ponude otvara ovlašteno Povjerenstvo.
5. OSTALO
Obavijesti u svezi predmeta nabave - kontakt osoba je Načelnik Igor Kršinić, dipl.ing.
Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave. Naručiteljica će dostaviti
ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
PROČELNIK:
Marijo Rončević, dipl.oec.

Obrazac 4
PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Lumbarda (Tatinja)
Naručiteljica: OPĆINA LUMBARDA
Odgovorna osoba Naručiteljice: Načelnik Igor Kršinić, dipl.ing.
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 ili 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 ovlašt.osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

