Naručitelj:
Javna ustanova „Park prirode Biokovo"
Marineta-Mala obala 16, 21 300 Makarska
OIB: 63685777958
URBROJ: 217/17
Datum: 03. ožujka 2017. godine
Gospodarski subjekt:
Sto posto prirodno d.o.o.
Ladislava Štritofa 10
10000 Zagreb
OIB: 30404016910
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Naručitelj Javna ustanova "Park prirode Biokovo" pokreće nabavu za izradu Glavnog
arhitektonskog projekta rekonstrukcije zgrade bivše OŠ u Župi u svrhu uređenja posjetiteljskog
centra Parka prirode Biokovo, te Vam upućujemo ovaj poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine " br. 90/11, 83/13,
143/13 i 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDVa), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj
nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
1. PREDMET NABAVE: Predmet nabave je usluga izrade glavnog arhitektonskog projekta
rekonstrukcije zgrade bivše osnovne škole u Župi, na lokaciji k.č.br. 424/2 i 144/6, k.o.
Župa, u svrhu ishođenja potrebne građevinske dokumentacije, u okviru ograničenog
postupka bagatelne nabave, a radi uređenja Posjetiteljskog centra Parka prirode
Biokovo. Glavni projekt se izrađuje na temelju Idejnog rješenja rekonstrukcije i
prenamjene OŠ u Župi u posjetiteljski centar, izrađenog od tvrtke Sto posto prirodno
d.o.o. iz Zagreba.
2. PREDMET NABAVE SADRŽAVA:
1.
Arhitektonski projekt
•
Tlocrti svih etaža
•
Karakteristični presjeci
•
Pročelja
•
Tehnički opis
•
Situacija
•
Troškovnik građevinsko obrtničkih radova
•
Obvezne izjave projektanta
•
Program kontrole i osiguranja kvalitete
•
Popis zakona i propisa koji se moraju primjenjivati prilikom izgradnje
2.
Građevinski projekt fizikalnih svojstava građevine
•
Tehnički opis
•
Proračuni

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Građevinski projekt konstrukcije
•
Tehnički opis
•
Proračuni
•
Nacrti
Elektrotehnički projekt
•
Tehnički opis
•
Proračuni
•
Projekt rasvjete
•
Projekt instalacija automatske dojave požara ( ukoliko je potrebno)
•
Nacrti
•
Troškovnici
Strojarski projekt
•
Tehnički opis
•
Proračuni
•
Nacrti
•
Troškovnik
Projekt vodovoda i kanalizacije
•
Tehnički opis
•
Proračuni
•
Nacrti
•
Troškovnik
Elaborat zaštite od požara
•
Tehnički opis
•
Nacrti
Elaborat zaštite na radu
•
Tehnički opis
•
Nacrti
Projekt krajobraznog uređenja
•
Tehnički opis
•
Nacrti
•
Troškovnik

Predmet ponude je i ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela za izradu glavnog
projekta te ishođenje potvrda glavnog projekta.
3. UVJETI NABAVE
Ponuda treba sadržavati sljedeće uvjete:
 Način izvršenja: Ugovor
 Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu
 Rok valjanosti ponude : 8 dana od dana otvaranja ponude
 Mjesto izvršenja: Makarska
4. UVJETI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši nakon isporuke projektne dokumentacije.

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: do 81.600,00 kn + PDV

6. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
- Najpovoljnija ponuda
7. DOKAZI SPOSOBNOSTI
7.1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države
sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri
mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. (U slučaju podnošenja
zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno
dokazati postojanje sposobnosti.)
7.2. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog
tijela države sjedišta ponuditelja. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da
je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje potvrda porezne uprave ona može biti
zamijenjena izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po
zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne
vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta
ponuditelja.
Potvrda porezne uprave ili jednakovrijedni dokument ne smiju biti stariji od 30
dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti nepostojanja razloga isključenja,
temeljem članka 67. Zakona o javnoj nabavi, u slučaju podnošenja zajedničke
ponude dužni su dokazati svi članovi zajednice ponuditelja.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost gore dostavljenih podataka u priloženim
dokumentima ili izjavama, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi
dobivanja informacija, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj
državi, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. Ukoliko je ponuditelj
dostavio lažne podatke, naručitelj ga je obvezan isključiti temeljem članka 67.
stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi.
7.3. Stručna sposobnost dokazuje se sljedećim minimalnim kriterijima:
- raspolaganje minimalno jednim ključnim stručnjakom arhitektonske struke.
Dokaz o osposobljenosti i iskustvu u struci – diploma s fakulteta arhitektonskog
smjera (kao dokaz dostavlja se preslika diplome).
8. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu od strane javnog
bilježnika i popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik se dostavlja u
plastičnom omotu (npr. uložni fascikl) koji mora biti zatvoren (npr. naljepnicom) kako
bi se spriječilo naknadno vađenje i umetanje listova.

