REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za financije i računovodstvo
Klasa: 406-01/13-01/27
Urbroj: 2178/01-08-13-1
Slavonski Brod, 31.10.2013.
PREDMET: Zahtjev za prikupljanje ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u
postupku javne nabave za pružanje usluga emitiranja radio emisija
CPV 92211 000·3
Sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13) na službenoj internetskoj
stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr objavljujemo zahtjev za prikupljanje ponuda za
nabavu usluga emitiranja radio emisija svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Pozivamo Vas da do petka 15. studenog 2013. godine do 11 sati, na temelju tehničke
specifikacije i troškovnika, dostavite svoju ponudu za pružanje usluga emitiranja radio emisija CPV
92211000-3, kao i dokaze o sposobnosti koji su navedeni u ovom pozivu, i to na adresu Grad Slavonski
Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ- Pružanje usluga emitiranja
radio emisija».
Na temelju dostavljenih ponuda i ispunjenih traženih dokaza, provest će se postupak, sukladno
članku 96. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi.
1. UVOD
1.

Opće podaci o Naručitelju

u položaju središnjeg tijela za javnu nabavu:

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, OIB 58007872049

2. Opis predmeta nabave:
Pružanje usluga emitiranja radio emisija
Evidencijski broj nabave: 22M/2013
(USLUGE IZ DODATKA ll. B- članak 44. Zakona o javnoj nabavi)
CPV: 92211000-3 Usluge radijske produkcije

3.

Tehnička

specifikacija (troškovnik):- sukladno dokumentaciji

4. Rok pružanja usluga: sukcesivno kroz 2013. i 2014. godinu
5. Procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kn
6. Kriterij za odabir ponude: Nakon pregleda i ocjene ponuda Naručitelj će odabrati najpovoljniju
ponudu prema kriteriju najniže cijene sukladno članku 82. stavak 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi.

2. UPUTE PONUDITELJIMA
Ponuda mora biti sukladna odredbama ovog zahtjeva za prikupljanje ponuda i ovjerena od strane
ponuditelja. Ponuda mora sadržavati:
- sve tražene dokaze sposobnosti i dokaze kojim se dokazuje nepostojanje razloga za isključenje
- popunjen ponudbeni list (OBRAZAC 1 U PRILOGU), ovjeren i potpisan po ovlaštenoj osobi ponuditelja
-popunjen troškovnik i rekapitulaciju, te potpisan po ovlaštenoj osobi ponuditelja
- jamstvo za ozbiljnost ponude
- izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta, potpisanu od strane ovlaštene osobe ponuditelja
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA l UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA
A) OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave, te ponuditelji sukladno
navedenome moraju dokazati da ne postoje spomenuti razlozi isključenja:
obvezan je isključiti ponuditelja iz ovog otvorenog postupka javne nabave kako slijedi,
te ponuditelji sukladno navedenome moraju dokazati da ne postoje spomenuti razlozi isključenja:

(1) Javni

naručitelj

1. ako je gospodarskom subjektu iflli osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
izrečena pravomoćna 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:
(članak 236.), 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 sustavu
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

a) prijevara

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.),
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.
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2)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod točkom 1. stavak 1. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne
smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod točkom 2. stavak 1. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za
sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
postupka javne nabave, ili

računajući

od dana

početka

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne
izdaje potvrda točke 1. ovoga stavka, ili
3. 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 javne nabave, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
ovoga stavka.
4) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga
članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za
bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta
zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
5) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 4. ovoga članka, radi provjere okolnosti iz stavka 1.
točke 1. ovoga članka javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku
dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta,
odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. 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, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili
izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u
državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva
kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.
6) U slučaju zajednice ponuditelja ili naljecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga
članove zajednice pojedinačno.

članka utvrđuje

se za sve

7) Javni naručitelj može, na odgovarajući način, odrediti primjenu ovoga članka i u odnosu na
podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno stavku 4. ovoga članka.
8) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za izdavanjem
dokumenata iz ovoga članka. Takvo obavještavanje nije u suprotnostima s propisima o zaštiti podataka.
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B) Uvjeti sposobnosti:

Kako bi dokazali svoju sposobnost potrebno je dostaviti slijedeće dokaze:
I.Za pravnu i poslovnu sposobnost

{1) Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski. obrtni. strukovni ili drugi
registar države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran
za izvršenje predmeta nabave.
odgovarajući

{2) Upis u navedeni registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta

gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
{3) Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri {3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

ll.

Za financi!sku sposobnost

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost
gospodarskog subjekta. Naziv izdavatelja dokaza sposobnosti: odgovarajuća bankarska, financijska
institucija ili tijelo ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske.
Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: dokument iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi u
posljednjih 6 mjeseci dulje od 15 dana. Razlog za ispunjavanje navedenog uvjeta je činjenica da blokada
računa može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao
rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka je pravovremeno izvršenje usluga.
Gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugog dokaza, različitog od onog
koje traži Naručitelj, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni
dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.
1.

Ill.

Za tehničku i stručnu sposobnost:

1.
popis ugovora o uslugama radio emitiranja izvršenim u godini u kojoj je započeo
postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum
pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga
Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od
naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži
ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da
je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti
provjeru istinitosti potvrde.
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4. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Ponuditelj uz ponudu treba dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, određuje se u apsolutnom iznosu koji ne
iznosi više od 5% {pet posto) procijenjene vrijednosti nabave, odnosno u apsolutnom iznosu od 15.000,00
kuna. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Jamstvo uz
ponudu treba biti u obliku bjanko zadužnice ispunjene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko
zadužnice ( NN 147110 ). Nedostatak jamstva predstavlja neotklonjiv nedostatak. Bjanko zadužnica se
prije uveza ulaže u plastični omot s rupicama, otvoren s jedne strane, koji ponuditelj zatvara
naljepnicom ovjerenom svojim žigom i parafom.
Ponuditelj može dati umjesto bjanko zadužnice i novčani polog u traženom iznosu. Ponuditelj novčani polog
uplaćuje na račun Grad Slavonski Brod- sredstva depozita broj: HR3324840081839600002; Poziv na broj
HROO OIB ponuditelja .
Ako istekne rok valjanosti ponude javni naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se
daje primjereni rok.
Javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstva za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka
postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. ovoga Zakona.
5. Rok za dostavu ponude: 15.11.2013. do 11 :OO sati
&.Način dostavljanja ponuda i adresa na koju se ponude dostavljaju: Ponuditelj dostavlja ponudu u
roku za dostavu ponuda. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad
Slavonski Brod, Slavonski Brod, Vukovarska 1, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom - ne
otvaraj - ponuda za « Pružanje usluga emitiranja radio emisija"

7. Otvaranje ponuda: Istodobno s istekom roka za dostavu ponuda iz točke 5. ovog zahtjeva za
prikupljanje ponuda naručitelj će otvoriti pravovremeno dostavljene ponude. Sukladno članku 89. Zakona o
javnoj nabavi Naručitelj u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B iz članka 44.
Zakona javni naručitelj nije obvezan i neće javno otvarati ponude.

Ponude će se otvarati onim redoslijedom kako su zaprimljene. Kada je dostavljena izmjena ili dopuna
ponude, prvo se otvara izmjena i lili dopuna, a potom osnovna ponuda.
8. Rok valjanosti ponuda je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
9. Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
1O. Jezik na kojem se dostavlja ponuda: hrvatski jezik,

latinično

pismo

11. Ured za kontakt:
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
Davor Rogić, dipl. ing.
Telefonski broj: 035 217 042
Fax: 035 217 007
E-mail adresa: davor.rogic@slavonski-brod.hr
12. Datum objave zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda:
31.10.2013. godine.

Cijena ponuđene usluge je nepromjenjiva za cijelo razdoblje trajanja ugovora.
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Prilog 1

OBRAZAC PONUDE
Ponuditelj je obvezan ispuniti ovaj obrazac i priložiti ga uz ponudu.

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1

Naručitelj:

Ponuditelj:
Matični

broj:

OI B:
Broj žiro računa:
Adresa:
Mjesto i datum:
Telefon/telefax
Elektronička

pošta ·

Ime i prezime direktora - - - - - - - - - - - - 'kod zajedničkih ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditelj ima i o nositelju ponude za
sudjelovanje u postupku javne nabave i potpisniku /potpisnicima ugovora o javnoj nabavi

a. podaci o podizvođaču/podisporučitelju
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Prilog 2

OBRAZAC IZJAVE O NEKAžNJAVANJU
Ponuditelj je obvezan Izjavu o nekažnjavanju priložiti uz ponudu.

IZJAVA O NEKAžNJAVANJU
Temeljem čl. 67. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11, 83/13), ovlaštena
osoba za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću izjavu:

Ja, -----------------------------------------------------(ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene niti gospodarskog subjekta

(naziv gospodarskog subjekta)
presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za
kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
Nije

izrečena pravomoćna osuđujuća

odgovarajuća

a) prijevara (članak 236.), 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 sustavu
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 _ _ _ _ _ __

M. P.________________
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)
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Prilog 3

IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH l POSEBNIH UVJETA
Ponuditelj je obvezan ispuniti ovu izjavu i priložili ju uz ponudu.

Ponuditelj:
Adresa:
Mjesto i datum:

Prihvaćamo

sve posebne i opće uvjete iz dokumentacije za nadmetanje:

NABAVA USLUGA EMITIRANJA RADIO EMISIJA
Potpis ovlaštene osobe:
Ime i prezime potpisnika:
Adresa:
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Prilog 4

N U D l MO
Usluge emitiranja radio emisija
1.

Cijena ponude ._ _ _ _ _ _ _ _ _ kn (bez PDV-a)
(slovima:

2.

Ukupna cijena ponude:

)
kn ( s PDV-om )

(slovima:

3.

Rok pružanja usluge: sukcesivno kroz 2013. i 2014. godinu

4.

Avans: ne predviđa se

5.
6.

Rok valjanosti ponude: 60 dana
Ostale napomene: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

)

lzjavljujemo da smo proučili dokumentaciju za nadmetanje iz koje prihvaćamo sva
tumačenja

kao prvenstveno pred drugim tumačenjima, što potvrđujemo svojim potpisom.

Potpis ovlaštene osobe:
Ime i prezime potpisnika:
Naslov ponuditelja:
Adresa:
Kontakt osoba:
Broj telefona kontakt osobe:

7.

Dokazi i uvjeti sposobnosti zahtijevani u dokumentaciji za nadmetanje - priloženi su prema

redoslijedu traženja
8.

Popis dokumentacije priložene ponudi
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Prilog 5

TROŠKOVNIK l SPECIFIKACIJA ZA NABAVU USLUGA
EMITIRANJA RADIO EMISIJA
RB
l.

NAZIV USLUGE

KOLICINA

IZNOS UKUPNI
bez PDV

CIJENA

68 sati

Radijska emisija .60 minuta" sa
gradonačelnikom

2.

Izravni prijenos sjednica Gradskog
vijeća( Aktualni sat+ ostatak sjednice)
2.1. Aktualni sat

l

6*
29 sati

2.2. Ostatak sjednice

UKUPNO:

REKAPITULACIJA
•o

-o

Tehnička

.

'

.

SVEUKUPNO $ .

·' ~DV~om:

'

.

.

o

~ ..

l

"'·

•

specifikacija:

- Radijska emisija "60 minuta" sa gradonačelnikom emitira se srijedom od 11 :OO do 12:00 sati uživo iz
Slavonskog Broda.

* Izravni prijenos sjednica Gradskog vijeća dijeli se na Aktualni sat ( start u trajanju 120 minuta) i
nastavak prijenosa ostatka sjednice nakon Aktualnog sata.
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