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Općina Maruševec, Maruševec 6 provodi jednostavnu nabavu s ciljem kupnje novog kombi vozila sa 
9 sjedala za potrebe DVD-a Donje Ladanje od najpovoljnijeg ponuditelja sukladno uvjetima i zahtjevima 
iz dokumentacije za nadmetanje. 



1. Naziv i sjedište naručitelja: 
 

OPĆINA MARUŠEVEC, Maruševec 6, 42243 Maruševec  
INTERNET ADRESA: www.marusevec.hr 

 
2. Ime, adresa i mjesto kontakta: 

 
OPĆINA MARUŠEVEC 
Dragica Korpar, telefon/telefax: 042 729-696, e-mail:  opcina@marusevec.hr 

 
3. Evidencijski broj nabave: 

 
JN/03/18 

 
 
4. Vrsta postupka javne nabave: 

 
Jednostavna nabava prema čl. 15. i čl. 447. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) 
i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 
broj 24/17). Temeljem provedenog postupka, s odabranim ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o 
kupnji vozila. 

 
5. Opis predmeta nabave: 

 
Predmet poziva za dostavu ponuda je nabava novog putničkog kombi vozila sa 9 sjedala za 
potrebe DVD-a Donje Ladanje sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama vozila koji su 
sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda. 

 
6. Količina predmeta nabave: 

 
Naručitelj nabavlja jedno (1) kombi vozilo. 

 
7. Mjesto isporuke predmeta nabave: 

 
Preuzimanje premeta nabave kod ponuditelja. 

 
8. Tehnička specifikacija predmeta nabave: 

 

NAMJENA: 
OSOBNO VOZILO ZA PRIJEVOZ VATROGASACA – NAMJENA 
PUTNIČKO 

DIMENZIJE VOZILA:
  

DUŽINA MIN. 5413 mm 

ŠIRINA BEZ RETROVIZORA MAX.. 2050 mm 

VISINA MIN. 2520 mm 

MEĐUOSOVINSKI RAZMAK MIN. 3450 mm 

SPREMNIK GORIVA: MIN.80 l 

 MASA: NAJVEĆA DOPUŠTENA UKUPNA MASA MAX. 3300 kg 

MOTOR: 

MOTOR MINIMALNO ZADOVOLJAVA NORMU EURO VI 

POGONSKO GORIVO–EURODIESEL 

OBUJAM MIN. 1997 ccm 

SNAGA MIN. 96 kW 

MJENJAČ: 
RUČNI SA MIN. 6+1 STUPNJEVA 

PREDNJI POGON 

GODINA PROIZVODNJE: 2018.  

KOČNICE: VENTILIRANI DISKOVI NAPRIJED I NAZAD 

http://www.marusevec.hr/
mailto:%20opcina@marusevec.h


 

 

 

 

 

 

 

OPREMA VOZILA: 

SERVO UPRAVLJAČ 

ZRAČNI JASTUK ZA VOZAČA I SUVOZAČA 

VOZAČEVO SJEDALO PODESIVO PO VISINI 

SUSTAV ZA NADZOR TLAKA U GUMAMA 

SVJETLA ZA MAGLU 

ESP,  ABS, AFU 

EL. PODAZAČI PREDNJIH STAKALA 

DESNA BOČNA KLIZNA VRATA SA STAKLOM 

PIROTEHNIČKI ZATEZAČI SIGURNOSNIH POJASEVA 

EL. PODESIVI I GRIJANI VANJSKU RETROVIZORI 

AUTOMATSKI PREDNJI BRISAČI 

AUTOMATSKO PALJENJE PREDNJIH FAROVA 

9 SJEDALA  

IDNIVIDUALANA SJEDALA U DRUGOM I TREĆEM REDU S 
NASLONIMA ZA RUKE  

DALJINSKO CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE 

SERVO UPRAVLJAČ 

KLIZNA BOČNA STAKLA 

OPREMA VOZILA: 

REZERVNI KOTAČ 

ZADNJA KRILNA VRATA S GRIJANIM STAKLOM 

AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ S STRAŽNJOM VENTILACIJOM 

CRVENA BOJA 

RADIO CD MP3 S KOMANDAMA NA UPRAVLJAČU  I 
BLUETOOTH UREĐAJEM 

DODATNO ZATAMLJENA ZADNJA I BOČNA STAKLA 

KUKA ZA VUČU S ODVOJIVOM KUGLOM 

SUSTAV ZA POMOĆ PRI KRETANJU NA UZBRDICI 

ZADNJI OVJES ZA VEĆU UDOBNOST 

VATROGASNA SVJETLOSNA (KROVNA+ PREDNJE) I ZVUČNA 
SIGNALIZACIJA  



 

 
 9. Rok za isporuku predmeta nabave: 

  
Rok za isporuku vozila je do 90 dana od dana sklapanja Ugovora o kupnji vozila, a sklapanje 
ugovora neposredno nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja. 

 
 
 
10. Razlozi isključenja ponuditelja  

10.1. Naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da 
je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član 
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora 
toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom 
osuđena za jedno ili više kaznenih dijela, iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi odnosno za 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili 
države čiji sam ja, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, 
državljanin. 

 
Kao dokaz prilaže se izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 
subjekta da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 251. Zakona. Izjava se prilaže na 
obrascu koji je sastavni dio ove dokumentacije, ili na obrascu gospodarskog subjekta koji mora 
sadržavati sve podatke kao u obrascu naručitelja, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika. 

 
10.2. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da 
gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:  

a. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 
Hrvatskoj, ili   

b. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako 
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.  

 
Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova 
isključenja:  

a. Potvrda Porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt 
ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje, osim ako mu prema posebnom propisu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je 
odobrena odgoda plaćanja.   

b. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju navedeni 
dokumenti, oni mogu biti zamijenjeni 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 poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta ili izjavu s potpisanim ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.  

 
 

11. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Svaki gospodarski subjekt mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, 
obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.  
Dokaz:  

a. izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u 
državi  

članici njegova poslovnog nastana   
b. ako se odgovarajući izvodi navedeni u prethodnoj točki ove dokumentacije o nabavi ne 

izdaju u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti 
izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.  

 
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. 
 
 

 



 
 
12. Sadržaj ponude 

 
Ponuda mora sadržavati: 
1. Popunjen ponudbeni list (Prilog I)  
2. Popunjen troškovnik i tehničke specifikacije (Prilog II)  
3. Izjavu o nekažnjavanju (Prilog III)  
4. Potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju duga  
5. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar. 

 
Dokumenti pod 4. i 5. mogu se dostaviti kao neovjerene preslike 
Svi dijelovi ponude uvezuju se u jednu cjelinu. 

 
 
 
13. Način određivanja cijene ponude: 

 
Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene za svaku stavku na način kako je to 
određeno troškovnikom.  
Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena predmeta nabave bez 
posebnog poreza na motorna vozila i bez PDV-a ne smije iznositi više od 180.000,00 
kuna. U cijenu ponude moraju se uračunati svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu 
vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena s 
uračunatim posebnim porezom na motorna vozila i s porezom na dodanu vrijednost.  
Cijena ponude mora biti izražena u kunama i piše se brojkama. 

 
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.  
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

 
Nije dopušteno: iskazivanje alternativnih cijena ponude, cijena s deviznom klauzulom, 
iskazivanje cijene u relativnim iznosima, a bez iskazanog apsolutnog iznosa cijene kao i 
dostava ponude pod uvjetima koji nisu predviđeni u dokumentaciji za nadmetanje. 

 
 
14. Način dostave ponude: 

 
Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku i u skladu s uputama ponuditeljima uz obavezno 
korištenje obrazaca i izjava koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Ponuda se piše 
neizbrisivom tintom. Stranice ponude se obavezno označavaju rednim brojem stranice kroz 
ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica kroz redni broj stranice.  
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.  
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja neposredno na urudžbeni 
zapisnik ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom.  
Na omotnici ponude mora biti naznačeno: 

 
OPĆINA MARUŠEVEC, Maruševec 6, 42243 Maruševec 

 
Ponuda za nabavu putničkog kombi vozila 

 
„NE OTVARATI“ 

 
Na omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja. 

 
Krajnji rok za dostavu ponuda je 01.08.2018. u 13:00 sati bez obzira na način dostave. 
Otvaranje ponuda neće biti javno. 
 
 
 



 
 
15. Kriterij za odabir ponude: 

 
Kriterij za odabir ponuda je najniža cijena valjane ponude. Cijena ponude je nepromjenjiva. 

 
16. Rok valjanosti ponude: 

 
Rok valjanosti ponude je 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

 
17. Rok, način i uvjeti plaćanja: 

 
Plaćanje će se izvršiti na dan preuzimanja vozila od strane naručitelja, temeljem izdanog računa i s 
obje strane potpisanog Zapisnika o preuzimanju vozila. Traženje osiguranja plaćanja je isključeno. 
Ponuditelj ne može zaračunati nikakve dodatne troškove osim onih koji su već predviđeni 
troškovnikom u prilogu. 

 

 

18. Posebne odredbe 
 

Na ovaj postupak se ne primjenjuju odredbe članka 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i 
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne 
odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema 
ponuditeljima. 

 
 

 

 

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                                                                                                                Damir Šprem 

 


