DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KLASA: 431-01/19-01/01
URBROJ: 2176-67-19-02

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
NABAVA USLUGE PRIJEVOZA DJECE IZ ROMSKOG NASELJA
U PREDŠKOLU ZA 2020. GODINU

Kutina, prosinac 2019.

1

Upute izrađene u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave:
1.

Naručitelj: DJEČJI VRTIĆ KUTINA, Kutina, Augusta Cesarca 4a, MB: 03319113,
OIB: 48077094063, telefon: 044/ 631 300, fax: 044 631 333, IBAN broj:
HR3323400091822000008 Privredna Banka Zagreb d.d., vrtic.kutina@sk.t-com.hr

2.
3.

Opis predmeta nabave: Nabava usluge prijevoza djece iz romskog naselja u predškolu za
2020 godinu
Redni broj iz plana nabave : 12/2020.

4.

Procijenjena vrijednost nabave: 36.000,00 kn

5.

Mjesto isporuke robe: Kutina, Andrije Hebranga 2, Kutina ( objekt Maslačak).

6.

Rok obavljanja usluge: Prema rasporedu predškole od ponedjeljka do petka

7.

Ponuda ponuditelja mora sadržavati:
a) Ponudbeni list (Obrazac u prilogu)
b) Troškovnik
c) Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni
ili dr. registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako
se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta,
gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima
registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.
Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar
Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana
objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.
d) Potvrdu
Grada
Kutine
da ponuditelji nemaju dospjelih
nepodmirenih obveza prema Gradu. Isprava ne smije biti starija od
30 dana računajući od dana objave poziva na internetskim
stranicama naručitelja.
e) Licenca za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevozaprijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu sukaladno Zakonu o
prijevozu u cestovnom prometu (NN 112/10)
f) Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za
otklanjanještete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti:
izjavu da će ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz
ugovor, u trenutku potpisa ugovora, dostaviti jamstvo o osiguranju za
pokriće odgovornosti iz djelatnosti

Isprave c ), d ), e) i f) se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom
preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
8.

Način dostave ponude:

Ponude je moguće dostaviti elektroničkom poštom na adresu vrtic.kutina@gmail.com, a mogu se
dostaviti i poštom ili osobno na adresu naručitelja Kutina, Augusta Cesarca 4a. s naznakom ‘’ ne otvaraj’’.
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 i/ili dopuni ponude.

9.

Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su
uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude sa
PDV-om piše se brojkama .
Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za
sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu
ponude, bez PDV-a.

10.

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana po ispostavi računa

11.

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

12.

Kriterij odabira ponude: Najniža cijena ponude.

13.

Razlozi isključenja:
a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda
b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda
c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

14.

Rok za dostavu ponuda: 13.12.2019. do 9,00 sati.

15.

Stavljanje na raspolaganje poziva za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda je stavljen na raspolaganje na internetskoj stranici
Dječjeg vrtića Kutina, a može se podići i na adresi: DJEČJI VRTIĆ
KUTINA, Kutina, Augusta Cesarca 4a

U Kutini, 04.12.2019. godine
Naručitelj Dječji vrtić Kutina
Odgovorna osoba:
Sandra Todorov, ravnateljica

Ponudbeni list (Obrazac)
Naručitelj: DJEČJI VRTIĆ KUTINA
OIB: 48077094063
Sjedište: Augusta Cesarca 4a, Kutina
Predmet nabave: Usluga prijevoza djece iz romskog naselja u predškolu za 2020.g.
Naziv i sjedište ponuditelja
______________________________________________________________________
1

OIB :_________________________Broj računa:_______________________________
adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte:
____
broj tel:___________________________
broj faksa: _________________________
internet adresa:
______________
Cijena ponude bez PDV-a:
PDV:
Cijena ponude s PDV-om:

Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ovog poziva za dostavu
ponuda.
Ako se naša ponuda
ponuda.

prihvati,

prihvaćamo

sve uvjete

iz ovog poziva za dostavu

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća.
Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude:

___________________________________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat )

U

1

2019. godine

Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjiv

Prilog II

Ponudbeni troškovnik:
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KUTINA, A. CESARCA 4a
Predmet nabave: Usluga prijevoza djece iz romskog naselja u
predškolu za 2020. g

Red.
Broj

Naziv usluge

Jedinica
mjere

Količina
godišnje

1.

PRIJEVOZ DJECE ROMSKE
NACIONALNOSTI
RELACIJA PRIJEVOZA
UL.STJEPANA RADIĆA 333, KUTINAUL.ANDRIJE HEBRANGA 1,KUTINA

PRIJEVOZ

84

2.

PRIJEVOZ DJECE NA IZLET U ZOO U
ZAGREBU
RELACIJA KUTINA- ZAGREB

PRIJEVOZ

1

Jedinična
cijena

Ukupna
Cijena

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A

UKUPNA CIJENA S PDV

Molimo Vas da ponudi priložite potvrdu o ispunjavanju uvjeta za autobus (minimalno 50
sjedala)

i/ili minibus (minimalno 20 do 28 sjedala) kojim će se prevoziti djeca sukladno

pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizira prijevoz djece
(„Narodne novine broj 100/08 i 20/09)

Potpis i pečat ponuditelja: _______________________

Datum: _______________________

