OPĆINA SIBINJ
108. BRIGADE ZNG 6, SIBINJ
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
POSTUPKA BAGATELNE NABAVE
KLASA: 351-01/17-01/06
URBROJ: 2178/08-03-17-3
Sibinj, 27. veljače 2017. godine
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
Temeljem članka 7. Pravilnika o postupku nabave bagatelne vrijednosti Općine Sibinj pozivamo
zainteresirane gospodarske subjekte da nam sukladno uputama iz ovog poziva te ponudbenog lista,
troškovnika i tehničkih specifikacija u prilogu dostave ponudu za nabavu bagatelne vrijednosti PEHD
kanti za plastiku prema uvjetima kako slijedi.
1. Opis predmeta nabave: PEHD kante za plastiku prema tehničkim specifikacijama u prilogu.
2. Mjesto isporuke: Sibinj
3. Rok isporuke: 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji robe.
4. Plaćanje u roku od 30 dana od dana primitka računa.
5. Rok za dostavu ponuda: 07. ožujka 2017. godine. Ponuda se dostavlja pisanim putem poštom ili
neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Općina Sibinj, 108. brigade ZNG 6, Sibinj, u zatvorenoj
omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave
i naznakom „ ne otvaraj „.
6. Otvaranje ponuda nije javno.
7. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva na dostavu ponuda.
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.
8.Ponuda vrijedi: 30 dana od datuma krajnjeg roka za dostavu ponuda.
9.Sadržaj ponude:
- ponudbeni list potpisan i ovjeren pečatom i ponuda ponuditelja,
- potpisane tehničke specifikacije i troškovnik
- izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,
- uvjerenje, certifikat ili svjedodžba o sukladnosti za PEHD kante zapremnine 120 litara, u skladu sa
slijedećim ili jednakovrijednim normama EN 840 – 1, EN 840 – 5, EN 840 - 6
- jamstvo za ozbiljnost ponude – zadužnica na iznos od 6.000,00 kn
- potpisan prijedlog ugovora o kupoprodaji
10. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu
vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude je nepromjenjiva.
11. Kriterij za odabir ponude: najpovoljnija cijena.
12. Procijenjena vrijednost nabave: 199.950,00 kn, bez PDV – a.
13. Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjena ponuda u roku od 30 dana od dana otvaranja
ponuda donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju i o tome dostaviti obavijest ponuditeljima.

Naručitelj dostavom navedene obavijesti o odabiru stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi
bagatelne vrijednosti.
Sa poštovanjem!
Predsjednik povjerenstva:
Valentina Perić, dipl. iur.

