Javna ustanova Natura Histrica
Riva 8, 52 100 Pula
Republika Hrvatska
OIB 45370781471
info@natura-histrica.hr
tel. +385 52 351 520
fax. +385 52 351 522
POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Na osnovi članka 11. stavka 1. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
KLASA:012-03/14-01/3, URBROJ: 01/2014, od 26. veljače 2014. i Odluke ravnatelja „Natura Histrica“
– Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Istarske županije KLASA: 406-01/15-01/4 URBROJ: 01/2015 od 22.05.2015., objavljuje
javni poziv za dostavu ponuda za nabavu.
OPIS PREDMETA NABAVE
1. Predmet nabave je: Nabava novog osobnog terenskog motornog vozila putem financijskog
leasinga
Opis predmeta nabave:
Predmet nabave: Nabava novog osobnog terenskog motornog vozila putem financijskog leasinga (1
vozilo) u trajanju od 48 mjeseci, sa učešćem od 30% od strane Naručitelja.
Tražena tehničke specifikacije nalaze se u Prilogu br. 2. koji je sastavni dio ovog poziva.
Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti tehničke karakteristike ponuđenih vozila kako bi
naručitelj mogao obaviti valjanu usporedbu.
Ponuditelj je obvezan naručitelju ponuditi isključivo novo tehnički ispravno vozilo, bez vidnih
oštećenja na vozilu.
Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 HRK (bez PDV-a)
UVJETI NABAVE
2.
Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
Način izvršenja: ugovor o financijskom leasingu
Rok izvršenja: 15 dana po potpisu ugovora i popratne dokumentacije, uplati učešća i
administrativnih troškova, dostavi kolaterala i police osiguranja.

Rok trajanja ugovora: 48 mjeseci
Učešće: 30%
Maksimalni broj kilometara godišnje: 35.000
Otkupna vrijednosti objekta leasinga: maksimalno 1%
Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
Mjesto izvršenja: 52100 Pula, sjedište Naručitelja
Rok, način i uvjeti plaćanja: po ispostavljenim mjesečnim računima za financijski leasing, sukladno
naznačenom datumu dospjeća
Svi ostali detalji bit će regulirani Ugovorom između Naručitelja i ponuditelja nakon odabira
najpovoljnije ponude.
Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:
JU Natura Histrica, Riva 8, 52100 Pula
Naznaka: Račun za predmet nabave - Usluga financijskog leasinga
Cijena ponude:
Cijena ponude piše se brojkama i predstavlja zbroj svih naknada koje davatelj leasinga zaračunava
naručitelju, a koje su poznate i izvjesne u trenutku izrade ponude, odnosno, zbroj svih mjesečnih
obroka, naknade za obradu ugovora, učešća i otkupne vrijednosti objekta leasinga, što znači, ukupni
izdaci naručitelja (ukupna cijena) za četverogodišnje razdoblje za financijski leasing vozila.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom;
- cijena ponude bez PDV-a:
- iznos PDV-a:
- cijena ponude s PDV-om:
Cijena mora biti izražena u kunama (HRK) bez valutne klauzule.
Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza
na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom
na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene
ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu
vrijednost ostavlja se prazno. Obaveza iskazivanja poreza na dodanu vrijednost ne odnosi se na
inozemne ponuditelje, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno
oporezivanja dobara pri uvozu prema mjestu odredišta. Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj
je dužan ukupnu cijenu stavke izračunati kao umnožak količine stavke i cijene stavke.
Kriterij za odabir ponude: Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda
sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom. Pod najnižom cijenom podrazumjeva se ukupna cijena
predmeta nabave (cijena vozila + ukupni trošak leasinga).
DOKAZI SPOSOBNOSTI:
Obvezni razlozi isključenja ponuda
Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje:
1. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne
osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više

sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje 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″, broj 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.)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke ponuditelj 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 objave poziva za dostavu ponude na internetskim
stranicama.
Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio Poziva
za dostavu ponude (Prilog 4.).
2. Ako 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 dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi
dostaviti:
a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države
sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od objave
poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju
duga, 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 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

objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći
dokument.
3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju postoje li
razlozi isključenja te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata. U
slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima ili
izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja
zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se
obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima
ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:
Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:
1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar države svog sjedišta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u vezi sa predmetom
nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod
o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti
izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili Izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući
od dana objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama.
Dokazi se mogu priložiti kao preslike, ovjerene preslike ili u izvorniku, te moraju biti na
hrvatskom jeziku.
2. Dokaz o posjedovanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga.
Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje odobrenje za obavljanje poslova leasinga
izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno odredbama Zakona o
leasingu (NN 135/2006).
NAPOMENA: SVI DOKAZI MOGU SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ ILI
NEOVJERENOJ PRESLICI I SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM JEZIKU ILI
PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA.
3.

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
a) Ponudbeni list (Prilog 1) - ispunjen i potpisan od strane ponuditelja
b) Tehničke specifikacije (Prilog 2) – ispunjene i potpisane od strane ponuditelja
c) Troškovnik (Prilog 3) – ispunjen i potpisan od strane ponuditelja
d) Traženi dokazi sposobnosti:
1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra
2. Odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova leasinga;
3. Dokaz o nekažnjavanju
4. Potvrda Porezne uprave o stanju duga;
e) izjava o karakteristikama financijskog leasinga
f) plan otplate leasinga za ponuđeni predmet nabave putem financijskog leasinga

Alternativne ponude nisu dopuštene. Svaki gospodarski subjekt može dostaviti samo jednu ponudu
za cjelokupni predmet nabave.
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, Tehničkim specifikacijama i Troškovniku iz ovog Poziva
koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj
neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Dostava ponuda:
Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki
budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik Naručitelja.
Svaka ponuda zaprimljena nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda obilježit će se kao zakašnjelo
pristigla ponuda, neće se razmatrati i bit će neotvorena vraćena ponuditelju.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena
i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi
o izmjeni ili dopuni ponude (naznaka na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“).
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. U
tom slučaju ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude, što će Naručitelj
neodgodivo učiniti.
Niti jedna se ponuda ne može izmijeniti nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda.
Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu ponude, na adresu za dostavu ponuda
navedenu u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, u papirnatom obliku.
Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i
adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju,
naznakom predmeta nabave za koju se ponuda podnosi, predmeta nabave koja se nudi i naznakom
„NE OTVARAJ“.
Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj
ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude. Kada ponuditelj
neposredno dostavlja ponudu Naručitelj mu je obvezan izdati potvrdu o zaprimanju ponude. Potvrda
sadrži podatke o Naručitelju, ponuditelju, predmetu nabave za koji se odnosi ponuda, te o datumu i
vremenu zaprimanja.
Ponude se izrađuju bez naknade.
Jezik ponude:
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom
jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa prijevodom ovlaštenog sudskog
tumača na hrvatskom jeziku.
Rok za dostavu ponude: 29.05.2015., 11:00 sati
Način dostave ponude: osobno ili poštom
Adresa dostave ponude:
JU Natura Histrica
Riva 8, 52100 Pula

PRILOG 1.
PONUDBENI LIST br. _______________
Naziv i sjedište Naručitelja

Naručitelj:

Javna ustanova Natura Histrica

Adresa:

Riva 8, 52100 Pula

OIB:

45370781471

Naziv i sjedište ponuditelja

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)

DA

NE

DA

NE

Ponuditelj (nositelj zajedničke ponude):
Adresa:
OIB:
IBAN:
Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
Adresa za dostavu pošte:
Kontakt osoba ponuditelja:
Telefon:
Faks:
E-pošta:

Predmet nabave

Predmet nabave:

Nabava novog osobnog terenskog motornog vozila
putem financijskog leasinga na rok od 48 mjeseci.

Evidencijski broj javne nabave:

2/15

Cijena ponude

Cijena ponude bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Cijena ponude s PDV-om:

Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude:

Datum i potpis ponuditelja

U _____________________, ___________2015. godine

ZA PONUDITELJA:

M.P.

________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 2.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE
OPIS PREDMETA NABAVE

PONUĐENO:

TRAŽENI TEHNIČKI I ENERGETSKI UVJETI PREDMETA NABAVE

DA ili NE

Marka vozila

Tip vozila

Novo terensko vozilo sa pogonom na sva 4 kotača
Karoserija SUV
Pogonsko gorivo: Eurodiesel
Emisija ugljikova dioksida (CO2), izražena u g/km: max. 140
Norma za zaštitu okoliša EURO 5
Najveća snaga motora izražena u kW: min. 70
Zapremina motora izražena u cm3: min 1400
Broj vrata: 5
Mjenjač: ručni
Uzdužni krovni nosači
Poprečni krovni nosači
Kuka za vuču
Sigurnosni pojasevi sprijeda podesivi po visini
Zračni jastuk za vozača i suvozača
Bočni zračni jastuci
ABS
Sustav pomoći pri naglom kočenju
Svjetla za maglu

Dinamička kontrola putanje vozila
Stražnji parkirni senzori
Klima uređaj
Električno i impulsno podizanje vozačevog stakla
Daljinsko centralno zaključavanje i otključavanje
Preklopiva stražnja klupa
Suvozačevo sjedalo podesivo po dužini i nagibu
Volan podesiv po visini
Automatsko zaključavanje vrata u vožnji
Radio CD MP3 AUX, BLUETOOTH, USB sa komandama pri
upravljaču
Putno računalo
Metalik boja
Rezervni kotač standardnih dimenzija
Servo upravljač
Garancija: min. 36 mjeseci ili 100.000 km

Datum:
_________________________

Ponuditelj:
____________________________

PRILOG 3.
TROŠKOVNIK
1.

Opis (naziv) ponuđenog objekta leasinga:

2.

Količina:

3.

Vrijednost objekta leasinga (bez PDV-a) u HRK:

4.

Iznos PDV-a objekta leasinga u HRK:

5.

PPMV (posebni porez na motorna vozila) u HRK:

6.

9.

Vrijednost objekta leasinga (sa PDV-om i PPMV-om) u
HRK:
Učešće (na vrijednost objekta leasinga sa PDV-om i
PPMV-om) u %:
Učešće (na vrijednost objekta leasinga sa PDV-om i
PPMV-om) u HRK:
Iznos financiranja u HRK:

10.

Nominalna kamatna stopa u %:

11.

Efektivna kamatna stopa (EKS) u %:

12.

Period financiranja:

13.

Ukupno ugovorena kilometraža (minimalno 140.000
km):
Otkupna vrijednost na kraju ugovora u %
(maksimalno 1%):
Otkupna vrijednost na kraju ugovora u HRK:

7.
8.

14.
15.
16.
17.
18.

1 vozilo

30%

48 mjeseci

Mjesečni leasing obrok za cijeli period financiranja u
HRK:
Jednokratni troškovi obrade u HRK:

19.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a
((8.+48x16.+15.+17) - 4.) u HRK:
PDV u HRK:

20.

SVEUKUPNO (18.+19.) u HRK:

U _____________________, ___________2015. godine
ZA PONUDITELJA:
M.P.
_______________________________

PRILOG 4.
Izjava o nekažnjavanju
Temeljem članka 67. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi , u vezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka
dajem
IZJAVU
kojom ja __________________________________ iz ______________________________________
(ime i prezime)
(adresa stanovanja)
__________________________________________________________________________________
broj osobne iskaznice _________________________ izdane od _____________________________
_______________________________
kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta
_________________________________________________________________________________
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)
__________________________________________________________________________________
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv
mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća
presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
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 _______________, __________ 2015. godine.

M.P. _____________________________________
(potpis)

