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UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
Upute ponuditeljima za izradu ponude izrađene su u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne
novine“ RH br. 90/2011.) i čl. 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za
nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ RH br. 10/2012.)

1. OPĆI PODACI
1. Naručitelj:
Naručitelj je Općina Bale, Trg TomasoBembo 1, 52211 Bale-Valle, MB, OIB:05198666627
telefon + 385 2 824-303, telefaks: + 385 2 824-045, www.opcina.bale-valle.hr
2. Osoba zadužena za kontakt:
Irina Gobbato telefon :+ 385 2 824-303, telefaks: + 385 2 824-045, irina.gobbato@balevalle.hr
3. Evidencijski broj nabave: 04/13/E-MV
4. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
U smislu članka 13. Zakona, a vezano uz ovaj postupak javne nabave, ne postoje gospodarski
subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.
5. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave.
6. Procijenjena vrijednost nabave: 125.479,00 kuna
7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge): Po provedenom postupku javne
nabave sklopit će se ugovor o javnoj nabavi usluga a po ishođenju suglasnosti Vlade Republike
Hrvatske.
8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi li okvirni sporazum: Sklapa se ugovor o javnoj
nabavi.
9. Navod provodi li se elektronička dražba: Ne provodi se elektronička dražba.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
10. Opis, količina i tehničke specifikacije predmeta nabave:
Kredit za REKONSTRUKCIJU I MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U OPĆINI BALE
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Iznos glavnice kredita: 1.000.000,00 kuna
Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR
Rok otplate kredita: 8 godina
Korištenje kredita: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora.
Plaćanje glavnice: kvartalno (zadnji dan u mjesecu).
Plaćanje kamata: kvartalno (zadnji dan u mjesecu).
Poček: bez počeka
Instrument osiguranja plaćanja: Mjenica i Zadužnica Općine Bale
Uz ponudbeni list ponuditelji su obvezni dostaviti otplatni plan ponuđenog kredita.
Usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave potrebno je izvršiti u skladu s pravilima
struke.
Temeljem Pravilnika o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave utvrđen je referenti broj
nomenklature pod brojčanom oznakom CPV: 66113000 – 5 Usluge odobravanja kredita.
11. Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.
12. Mjesto isporuke: Izravno na žiro-račun izvođača radova temeljem ovjerene privremene
mjesečne situacije odnosno okončane situacije.
13. Predviđa se datum potpisivanja Ugovora za potrebe simulacije otplatnog plana 30.09.2013.
godine.
Korištenje kredita: 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora.
Dospijeće prve rate kredita: 31.12.2014. godine
Rok izgradnje: 3 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.
Rok plaćanja mjesečnih privremenih situacija i okončane situacije: 60 dana sukladno čl. 3.
Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza („Narodne novine“ RH br. 125/2011.).
Rokovi su procijenjeni i služe za izradu usporedivih ponuda, dok će se stvarni obračun vršiti
sukladno stvarno korištenim sredstvima.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
14. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne
postoje razlozi za isključenje:
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
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, primanje mita u gospodarskom
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti,
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,
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davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi,
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,
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ RH br. 90/2011.).
Obvezni dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li navedeni razlozi za isključenje:
Radi utvrđivanja činjenice (ne)postojanja pravomoćne osuđujuće presude za navedena
kaznena djela u toč. 1., ponuditelj u ponudi prilaže:
1. Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta,
za gospodarski subjekt odnosno osobu ovlaštenu po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta.
U slučaju da ne postoji ili nije moguće ishoditi izvod iz kaznene evidencije gospodarski subjekt
će dostaviti:
2. Jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta
gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po
zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz
toč. 1. i 2., ili ih nije moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva pobrojana kaznena djela oni
mogu biti zamijenjeni:
3. Izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 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 i/ili u
državi čija je ta osoba državljanin (Prilog A).
Izvod, dokument ili izjava ne smiju biti stariji od 6 mjeseci računajući od dana početka
postupka javne nabave.
Za potrebe dokazivanje okolnosti iz toč. 2. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti
potvrdu porezne uprave o stanju duga il ijednakovrijedni dokument nadležnog tijela države
sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti starij iod 30 dana računajući od dana
početka postupka javne nabave.
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz toč. 3. gospodarski subjekt dužan je uponudi dostaviti
Izjavu o istinitosti podataka u ponudi priloženim dokumentima i izjavama(PrilogB).
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama
gospodarskih subjekata Naručitel jse može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja
informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa
sjedištem u drugoj državi Naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje mogu se dostaviti
u neovjerenoj preslici.
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U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno
dokazati da ne postoje razlozi za isključenje.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:
15. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:
15.1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave.
Dokaz se možedostaviti u neovjerenojpreslici.
15.2. Ponuditelj mora posjedovat ivažeće Rješenje Hrvatske narodne banke o odobrenju za
rad kojim se dokazuje da ima ovlaštenje za obavljanje usluge koja je predmet nabave. Dokaz
se može dostaviti u neovojerenoj preslici.
16. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja:
U slučaju zajednice ponuditelja, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati
postojanje pravne i poslovne sposobnosti iz toč. 15.1.
U slučaju zajednice ponuditelja, barem jedan član zajednice ponuditelja mora priložiti traženo
Rješenje Hrvatske narodne banke iz toč. 15.2.

5. PODACI O PONUDI
17. Sadržaj i način izrade:
Ponuda sadrži:
1. Popunjeni ponudbeni list (predložak ponudbenog lista nalazi se u prilogu dokumentacije za
nadmetanje),
2. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja (Izjava o
nekažnjavanju, Potvrda porezne uprave, Izjava o istinitosti podataka u ponudi priloženim
dokumentima i izjavama),
3. Tražene dokaze sposobnosti(Izvadak iz sudskog registra, Rješenje Hrvatske narodne banke o
odobrenju za rad),
4. Jamstvo za ozbiljnost ponude,
5. Otplatni plan.
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za
nadmetanje.
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda mora biti uvezana 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.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
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Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma
ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponude se izrađuju bez posebne naknade.
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za
nadmetanje.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje
odustati.
Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
Ako ponuditelj označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je navesti
pravnu osnovu (propis i članak) na temelju kojih su ti podaci tajni. Ponuditelj ne smije označiti
tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i cijene ponude.
18. Način dostave:
Ponuda se dostavlja u izvorniku.
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naručitelja:
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
- Naziv i adresa Naručitelja
- Naziv i adresa Ponuditelja
- Evidencijski broj nabave:
- Naziv predmeta nabave: „Nabava kredita za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete u
Općini Bale“.
- Naznaka „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.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavnom odustati od svoje
dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom
da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.
19. Alternativne ponude nisu dopuštene.
20. Način određivanja cijene ponude:
Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.
Cijena ponude obuhvaća ukupan trošak kredita (bez glavnice), odnosno trošak kamata, naknadu
za odobrenje kredita, te sve druge eventualne troškove potrebne za realizaciju kredita.
Obračun kamata vrši se proporcionalnom metodom, uvažavajući kvartalnu otplatu glavnice i
kamata.
Kamatna stopa je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja kredita.
Obvezni dio ponude je priloženi otplatni plan prema uvjetima iz ove dokumentacije za
nadmetanje.
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.
Cijena ponude je nepromjenjiva.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene
ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene
ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
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21. Kriterij za odabir ponude:
Prihvatljiva, prikladna i pravilna ponude, te najbolje ocijenjena ponuda prema najnižoj
ponudbenoj cijeni.
22. Rok valjanosti ponude: 180 dana od dana određenog za dostavu ponude.

6. OSTALE ODREDBE
23. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo
zajedničku ponudu.
Ako se radi o zajednici ponuditelja, ponudbeni list mora sadržavati podatke iz čl. 10., st. 4., toč.
2. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
(„Narodne novine“ RH br. 10/2012.) uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je
ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
24. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje:
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili
više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji
namjerava dati u podugovor.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj
nabavi.
25. Navod da su podaci iz čl. 86., st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br.
90/2011) obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi te da su neposredna plaćanja
podizvoditelju obvezna, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor:
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će se
izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.
Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi
su i:
1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,
2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja
usluga, i
3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).
Neposredna plaćanja podizvoditelju su obvezna.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih
podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za
onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je
Naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora Naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka,
dostaviti gore navedene podatke o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i
broj računa).
26. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvom, kao instrumentom, osigurava se ozbiljnost podnositelja ponude u pogledu
ponuđenih uvjeta.
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Jamstvom za ozbiljnost ponude Naručitelj se osigurava za slučaj:
- Odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- Dostavljanja neistinitih podataka u dostavljenim dokumentima,
- Nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika prilikom provjere odabranog ponuditelja,
- Odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelji su dužni dostaviti vlastitu akceptiranu mjenicu
s klauzulom „bez protesta“ ili zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, na iznos od
10.000,00 kn (slovima: desettisućakuna i 00/100 lipa).
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određeno je sukladno roku valjanosti ponude.
Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka
valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku koji mora
biti primjeren.
Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka
postupka javne nabave.
Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u izvorniku.
27. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponuda je 06.lipnja 2013. godine do 10,00 sati bez razlike na način
dostave ponude.
Ponuda se dostavlja na adresu: Općina Bale, Trg T.Bembo 1, 52211 Bale.
Otvaranje ponuda biti će 06.lipnja 2013. godine u 10,00 sati, na adresi Općina Bale, Trg
T.Bembo 1, Vijećnica, I kat.
Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika Naručitelja.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja, koji svoja
ovlaštenja moraju dokazati u pisanom obliku, i druge osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici
Naručitelj i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim
ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na
pisani zahtjev.
28. Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora: /
29. Rok za donošenje odluke o odabiru: 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude,
Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
Uvid u ponude drugih ponuditelja može se obaviti u vremenu nakon dostave odluke o odabiru
ili poništenju do isteka roka za izjavljivanje žalbe.
Nije dozvoljen uvid u podatke, dokumente ili dijelove ponude koje su ponuditelji označili
poslovnom tajnom.
30. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje će se izvršiti prema kvartalnom obračunu glavnice, te kvartalnom obračunu kamata,
sukladno otplatnom planu, zadnji dan u mjesecu.
31. Naziv i adresa žalbenog tijela te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za
nadmetanje:
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Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,
10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i
elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u
skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
Naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku pet dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za
nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i
odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema
pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
32. Drugi podaci:
Svi dokumenti koje Naručitelj zahtijeva sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ RH br. 90/2011.) ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom
preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke pošte.
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru,
Naručitelj je obvezan od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj
nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata i izjava koji su bili
traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene
dokumente i izjave u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. Rok za
dostavu dokumenata i izjava ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave
zahtjeva.
Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata i izjava ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim
neovjerenim preslikama dokumenata i izjava, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno
starosti, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je Naručitelj odredio u
postupku javne nabave.
Naručitelj zadržava pravo poništenja postupka javne nabave sukladno čl. 100. Zakona o javnoj
nabavi («Narodne novine» RH br. 90/2011.).
Za sve ono što nije regulirano ovim uputama, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj
nabavi(„Narodne novine“ RH br. 90/2011.) i Uredbe o načinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine RH br. 10/2012.).
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Prilog A
Temeljem čl. 67., st. 1., toč. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» RH br. 90/2011.),
dajem slijedeću

IZJAVU

Kojom ja _____________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta
____________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv
gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju,
davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja
dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara,
računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog
novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog
subjekta.

Ponuditelj:
_________________________
(osoba ovlaštena za zastupanjeponuditelja) *

M.P.
U______________, ______ 2013. godine
*upisatiime, prezime i funkcijuovlaštene osobe za zastupanjeponuditelja.
Napomena:ovjera potpisa kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela.
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Prilog B
Temeljem čl. 67., st. 1., toč. 3. i st. 6. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» RH br. 90/2011.),
dajem slijedeću

IZJAVU

Kojom ja _____________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta
____________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci u priloženim dokumentima i
izjavama ovoj ponudi istiniti.

Ponuditelj:
_________________________
(osoba ovlaštena za zastupanjeponuditelja) *

M.P.

U______________, ______ 2013. godine
*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja.
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PONUDBENI LIST

PONUDA br. ________
Naručitelj: OPĆINA BALE
TRG T.BEMBO 1
52211 Bale-Valle
Ponuditelj:
Naziv i sjedište:_____________________________________________________________
Adresa:___________________________________________________________________
OIB: ____________________
Broj računa: _______________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:

DA

NE

Adresa za dostavu pošte: ____________________________________________________
Adresa e-pošte: ________________________________
Kontakt osoba: _____________________________________________________________
Telefon:_______________________
Telefax:_______________________

1. Predmet nabave:
Kredit za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete u Općini Bale u iznosu glavnice od
1.000.000,00 kako slijedi:
UVJETI KREDITIRANJA
1.

Vrsta kredita

2.

Namjena kredita

3.

Način korištenja

4.

Obračun i otplata glavnice i kamata

dugoročni
kunski
kredit
s
valutnom klauzulom u EUR
Financiranje
rekonstrukcije
i
modernizacije javne rasvjete u
općini Bale
Sukladno
roku
dospijeća
privremenih mjesečnih situacija
odnosno okončane situacije
Kvartalno

5.

Poček

Bez počeka

6.
7.

Osiguranje kredita
Rok otplate glavnice i kamata

Zadužnica Općine Bale
8 godina

8.

Glavnica

1.000.000,00

9.

Kamatna

stopa

(godišnja)
13
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nepromjenjiva
TROŠAK KREDITA
10.
11.
12.
13.

__________%

Naknada za odobrenje kredita u
kunama
Iznos kamate u kunama
Ostali troškovi potrebni za realizaciju
kredita u kunama
Cijena ponude: sveukupan trošak
kredita u kunama (10+11+12)
2. Podaci o podizvoditeljimai podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora daje
u podugovor:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Za zajednicu ponuditelja: podaci o zajedničkim ponuditeljima sukladno čl. 10., st. 4. toč. 2., a u
vezi s čl. 10., st. 5. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i
ponudama („Narodne novine“ RH br. 10/2012.) uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja
koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Nakon što smo proučili dokumentaciju za nadmetanje nudimo izvršenje usluge u skladu s
navedenom dokumentacijom za nadmetanje u iznosu od:
3. Cijena ponude bez PDV-a: ______________________ kn
PDV 25%: ______________________kn
Cijena ponude sa PDV-om: ______________________ kn
4. Cijena je nepromjenjiva.
5. Rok valjanosti ponude: ___________________________________________________
Ponuditelj:
_______________________
(osoba ovlaštena za zastupanjeponuditelja)*
M.P.

U______________, ______ 2013. godine
*upisatiime, prezime i funkciju osobe ovlaštene za zastupanjeponuditelja
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10. INFORMACIJA O KREDITNIM OBVEZAMA OPĆINE BALE
Dana 25. veljače 2013. godine donesena je Odluka Općinskog vijeća o zaduživanju Općine Bale kojom
se odobrava zaduživanje Općine Bale kod ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., Ernesta Miloša 1,
Umag u iznosu od 900.000,00 kuna za financiranje projekta uređenja interijera prostora galerije
„Ulika“ u Balama, na adresi Rovinjska 1, na nekretnini označenoj kao k.č.696 k.o.Bale u vlasništvu
Općine Bale, pod sljedećim uvjetima:
•
•
•
•
•
•
•

Rok otplate kredita: 5 godina
Kamata: fiksna 5%
Valutna klauzula: vezana uz EUR
Poček: bez počeka
Naknada: bez naknade
Način otplate: mjesečne rate
Osiguranje kredita: mjenice i zadužnice

Dana 09.svibnja 2013. g. donesena je Odluka Vlade o davanju suglasnosti za zaduženje.
U tijeku je potpisivanje ugovora o kreditu.
11. OPIS INVESTICIJE
Ulaganje se sastoji od modernizacije cestovne rasvjete kako bi energetska učinkovitost postala
imperativ, odnosno moraju je primjenjivati rasvjetna tijela koja daju isti svjetlosni učinak i imaju
manju potrošnju energije. Prijedlog projektanata je da se za cestovnu rasvjetu koristi LED rasvjeta
budući da su mogućnosti njene primjene velike, te su svojom veličinom, oblikom i zahtjevima za
napajanjem vrlo prihvatljive u svim područjima.
Postojeći sustav javne rasvjete obuhvaća 301 komad rasvjetnih tijela i prikazana je u tablici br. 2.
Tablica br. 2 : Vrsta i količina rasvjetnih tijela

Vrsta rasvjetnog tijela
i snaga
VTF 400 W
VTF 250 W
VTF 125 W
70 W
Ukupno

Potrošnja rasvjetnog
tijela
578,6 W
308 w
206,8 W
132 W

Intenzitet emitiranog
osvjetljenja
22 1x
20 1x
18 1x
12 1x

Količina
24
8
10
259
301

Svjetiljke su ugrađene na stupovima javne rasvjete na razinama 4, 6 i 10 m iznad tla, te na zidovima
građevina i stupovima različite namjene na razini 6 m iznad tla.
Plan je da se postojeća neučinkovita ulična rasvjeta bazirana na zastarjelim tehnologijama zamjeni
sa LED svjetiljkama snage 40 W, 60W i 120 W.
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