REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUNOVIĆI
Tel. 021/849-507, fax: 021/849-508
e-mail : opcina-runovici@st.t-com.hr
www.runovici.hr
KLASA: 363-01/05-15-01
URBROJ: 2129/09-15-42
Runović, 24. travnja 2015. godine

Svim zainteresiranim ponuditeljima

Predmet:

poziv na dostavu ponuda B NB 1-2015.

Naručitelj Općina Runovići, Trg fra Mije Runovića 5, 21261 Runovići, OIB: 45457761971,
upućuje Poziv na dostavu ponuda svim zainteresiranim ponuditeljima.
Sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za nabavu roba
i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene
vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane
Zakonom o javnoj nabavi.
Način provedbe navedenih postupaka definiran je Odlukom o provedbi postupaka nabave
bagatelne vrijednosti.
1.

OPIS PREDMETA NABAVE

1.1.

Predmet nabave je: opskrba električnom energijom, CPV oznaka: 09310000-5

1.2.
Opis predmeta nabave: opskrba električnom energijom, sukladno troškovniku u prilogu B
ovog Poziva na dostavu ponuda.
1.3.

Procijenjena vrijednost nabave:

96.000,00 kn bez PDV-a.

2.

UVJETI NABAVE

Ugovor o isporuci električne energije sklapa se na razdoblje od 12 mjeseci. Traži
se kontinuirana neprekidna opskrba tijekom cijelog razdoblja važenja ugovora. Početak
isporuke električne energije je po potpisu ugovora o javnoj nabavi, a završetak isporuke
je s danom isteka ugovorenog razdoblja od 12 mjeseci.
2.1.

2.2.

Mjesto izvršenja: Općina Runovići

2.3.

Rok valjanosti ponude: 30 dana

2.4.
Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će izvršiti plaćanje u roku od 15 dana računajući
od dana zaprimanja računa. Obračunsko razdoblje za koje će opskrbljivač obračunavati
električnu energiju iznosi 30+/-3 dana.
2.5.

Cijena ponude: Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Promjenljivost cijene
Ponuditelj ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije ukoliko nakon
sklapanja ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje
Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj službenoj Internet
stranici.
Ponuditelj je ovlašten promijeniti cijenu obračunskih elemenata sukladno ovom stavku jednom
godišnje i to u siječnju svake kalendarske godine, pri čemu će se tako promijenjena cijena
obračunskih elemenata primjenjivati počevši za električnu energiju isporučenu u siječnju
odnosne kalendarske godine pa do iduće promjene cijena.
Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene
obračunskih elemenata sa vrijednosti godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u kojoj se obavlja
promjena cijena obračunskih elemenata, za prethodnu godinu, podijeljeno sa brojem 100.
U slučaju promjene cijene prema, Ponuditelj ce o tome obavijestiti Naručitelja do kraja siječnja
kalendarske godine u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata.
2.6.

Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena.

2.7.

Razlozi isključenja ponuditelja:

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave:
1. 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:
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.),
Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana
početka postupka nabave. – Obrazac izjave nalazi se u prilogu C ovog Poziva na dostavu
ponuda.
2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),
Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana
početka postupka nabave, ili
- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako
se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
- 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 nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne
uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
3. Ako je ponuditelj dostavio lažne podatke pri dostavi gore navedenih dokumenata
2.8.

Dokazi sposobnosti ponuditelja:

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza o pravnoj i poslovnoj
sposobnosti:
1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta
gospodarskog subjekta. Ako se navedeni izvodi 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.
2. Dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe
električnom energijom, sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14).
Dokumente iz točke 2.7. i 2.8. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Naručitelj zadržava pravo prije potpisa ugovora zatražiti od odabranog ponuditelja izvornike ili
ovjerene preslike traženih dokumenata.
2.9.

Tražena jamstva: nije traženo

3.

SASTAVNI DJELOVI PONUDE

3.1.

Ponuda treba sadržavati

- popunjen ponudbeni list (u prilogu A. ovog Poziva na dostavu ponuda)
- popunjen troškovnik (u prilogu B. ovog Poziva na dostavu ponuda)
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje iz točke 2.7. ovog
Poziva na dostavu ponuda
- dokazi sposobnosti ponuditelja iz točke 2.8. ovog Poziva na dostavu ponuda
4.

DOSTAVA PONUDA

4.1.
Način izrade ponude: 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.
4.2.
Način dostave ponude: Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom:
naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznake ‘’ne otvaraj’’.
4.3.
Adresa na koju se dostavljaju ponude: Općina Runovići, Trg fra Mije Runovića 5, 21261
Runović.
4.4.

Rok za dostavu ponuda: 12.05.2015. do 13,00 sati.

4.5.

Otvaranje ponuda: ne provodi se javno otvaranje ponuda

4.6.
Naručitelj može u bilo koje vrijeme poništiti postupak nabave, u cjelini ili djelomično, bez
iznošenja razloga.
5.

OSTALO

5.1.
Pojašnjenje u vezi poziva na dostavu ponuda: Za vrijeme roka za dostavu ponuda,
gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezano za poziv na dostavu
ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor staviti
na raspolaganje najkasnije tijekom drugog dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu
ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom četvrtog dana
prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.
5.2.
Kontakt podaci osobe zadužene za pojašnjenja poziva na dostavu ponuda: Borislav
Alerić, e-mail: opcina-runovici@st.t-com.hr
5.3.
Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju Naručitelj će dostaviti
ponuditeljima u roku od 10 dana od dana isteka roka na dostavu ponuda.
5.4.

Ovaj poziv za nadmetanje bit će objavljen na internetskim stranicama Općine Runovići.

Povjerenstvo za provedbu postupka
bagatelne nabave

PRILOG A
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Općina Runovići,
Trg fra Mije Runovića 5
21261 Runovići
OIB: 45457761971
Predmet nabave:

Opskrba električnom energijom

Podaci o ponuditelju:
Naziv i sjedište ponuditelja / nositelja
ponude
OIB

broj
računa
DA

Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti)

NE

Adresa za dostavu pošte

Telefon:

e-mail:

Telefax:

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za
potpisivanje Ugovora:
Rok valjanosti ponude:

Cijena ponude:
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos poreza na dodanu vrijednost
Cijena ponude s PDV-om

________________
datum

M.P.

___________________________________________
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PRILOG B
TROŠKOVNIK
KUPAC:
ADRESA:
OIB:

OPĆINA RUNOVIĆI
Trg fra Mije Runovića 5, 21261 RUNOVIĆ
45457761971
Elementi za izračun cijene godišnje potrošnje električne energije

Ponuditelj:

Redni
broj
1

Šifra MM

Naziv mjernog mjesta

Adresa mjernog mjesta

2

3

4

1

1302612119
OPĆINA RUNOVIĆ
2
1302612143
POSLOVNI PROSTOR - KULTURA
3
1303544311
J.RASV.RUNOVIĆ DOM
4
1303469697
J.R. PODOSOJE 2
5
1303469735
J.R. PODOSOJE 3 - JERKOVIĆI
6
1303544362
J.R.RUNOVIĆ CRKVA
7
1303544478
J.R.SLIVNO RADALJI
8
1303544656
J.R.BARIĆI
9
1304218434
JAVNA RASVJETA RUNOVIĆ 3 SEBIŠNA
10
1304218507
JAVNA RASVJETA ALERIĆI
11
1308633487
J.RAS.KATAVIĆI
12
1308633495
J.RASV.SLIVNO
13
1308639035
J.R.RUNOVIć 7
14
1308641498
J.RAS.RUNOVIĆ 2
15
1303600467
J.R. SLIVNO - ČALE
16
1303726304
J.R. SLIVNO 9 - MRKONJIĆI
17
1308641501
JAV.RASV.RUNOVIĆ 4
18
1308641528
JAV.RAS.RUNOVIĆ 6
19
1308643210
POSLO.PROS.DVORANA
20
1302569108
OPĆINA RUNOVIĆ
21
1309518223
JAV.RAS,VRDOLJACI GREPE
22
1309520481
J.RA.SLIVNO -VELIM
23
1309520503
JA.RAS.SLIVNO 7
24
1309520511
JA.RAS.SLIVNO NOGALE
25
1309558535
J.R.SLIVNO 6 TALAJE
26
1300354495
OPĆINA RUNOVIĆ
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora:

RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
SLIVNO, 21272 SLIVNO
SLIVNO, 21272 SLIVNO
RUNOVIĆ, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆ, 21261 RUNOVIĆ
SLIVNO, 21272 SLIVNO
SLIVNO, 21272 SLIVNO
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
SLIVNO, 21272 SLIVNO
SLIVNO, 21272 SLIVNO
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ
SLIVNO, 21272 SLIVNO
SLIVNO, 21272 SLIVNO
SLIVNO, 21272 SLIVNO
VELIM, 21272 SLIVNO
SLIVNO, 21272 SLIVNO
RUNOVIĆI, 21261 RUNOVIĆ

Tarifni
model
5
Bijeli
Plavi
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Plavi
Plavi
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Plavi

Potrošnja
6
VT (kWh)
NT (kWh)

Ukupno bez PDV (kuna):
Ukupno PDV kuna
Ukupno s PDV (kuna):

Iznos

7

8=(6)*(7)

1.900
500

JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
JT (kWh)
Ukupno (kWh)

1.800
30.000
11.000
900
32.000
1.400
17.000
8.000
6.000
14.000
21.000
32.000
12.000
3.400
7.800
8.000
8.500
25.000
250
12.000
5.000
8.500
7.000
2.000
50
277.000
Ukupno
(kWh)

Trošarina

Cijena

277.000

slovima:
25

slovima:
slovima:

Napomena:
Navedene cijene el.energije kn/kWh i radne snage kn/kW navedene su u tablici, a ostali uvjeti bit će uređeni Ugovorom o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca, a sve sukladno važećim zakonskim propisima
Jedinične cijene kn/kWh i kn/kW su bez PDV
(pečat, čitko ime i prezime ovlaštene
osobe)
(mjesto i datum)
(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG C
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja
______________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, OIB)
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
______________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski
subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više sljedećih kaznenih 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 ________________, dana___________

MP

__________________________
(potpis odgovorne osobe)

