
 
 

 

 

 

 
 
 
 
KLASA: 406-01/17-01/01 
URBROJ: 2178/14-02-17-1 
U Oprisavcima, 08. rujna 2017. godine 

GOSPODARSKI SUBJEKT: 
 
 

 
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
Poštovani, 
 
Naručitelj, Općina Oprisavci, pokrenula je postupak jednostavne nabave  za: 
 

PREDMET NABAVE Povećanje energetske učinkovitosti postojeće nestambene zgrade 
(mjesni dom) u Poljancima 

EVIDENCIJSKI BROJ r. br. 9  iz Plana nabave  (BAG-2017-8) 

 
te Vam sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni vjesnik 
Brodsko- posavske županije'' br.14/2017.) upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda. 
 

1. OPIS PREDMETA NABAVE 
 

PREDMET NABAVE  

sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva. 
 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) 499.900,00 kuna  

 

2. UVJETI NABAVE 
Način izvršenja ugovor 

jednokratno 

Rok izvođenja 90 dana od dana sklapanja ugovora 
početak izvođenja radova: 10 dana od dana potpisa 
ugovora 

Rok trajanja ugovora 90 dana 
Mjesto isporuke k.č.br. 127/2. u k.o. Poljanci 

MJESNI DOM POLJANCI 
Rok valjanosti ponude 90 dana od dana otvaranja ponude 
Cijena ponude 
 

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i 
popusti ponuditelja. Cijena ponude mora biti iskazana na 
način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se 
iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. 
Cijena ponude iskazuje se u kunama. 

KS GRADNJA d.o.o. 
Poljanci 69 

35213 Oprisavci 



 
 

Rok način i uvjeti plaćanja 
 

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 15 dana od 
dana zaprimanja privremenih situacija, odnosno 
okončane situacije prethodno potpisanih i ovjerenih od 
strane nadzora. 

Dokaz sposobnosti: 1. 1. preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, obrtnog, 

strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države 

sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je 

gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti 

povezane s predmetom nabave (može biti skinuta s 

weba) 

2. 2. Referentna lista 

Kriterij za odabir ponude 1. ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa 
stajališta javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s 
predmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke 
prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke 
osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon 
prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke 
ili rok izvršenja, ili 
2. najniža cijena. 

3. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE 
Ponuda sadržava: 
 Ponudbeni list (popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 Troškovnik ( popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 tražene dokaze sposobnosti. 

4. ROK, NAČIN  I MJESTO DOSTAVE PONUDE 
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva za dostavu ponude, 
a koje  je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće 
prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane za predmet nabave iz ovog Poziva za 
dostavu ponude. 
Ponuda mora biti uvezana u jedinstvenu cjelinu i označena stranicama. 

Rok za dostavu ponude do 15.09.2017. godine do 09,30 sati 
Način dostave ponuda osobno, poštom 
Mjesto dostave ponuda OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci , 

pisarnica 
Internetska adresu ili adresa na kojoj se 
može preuzeti dodatna dokumentacija 
ako je potrebno 

n/p 

datum objave poziva na internetskim 
stranicama 

n/p 

Otvaranje ponuda nije javno. 

5. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE 
Obavijest u vezi predmeta  nabave Ankica Galović, 

035 227 501, opcina-oprisavci@sb.t-com.hr 
 radnim danom od 10,00 do 14,00 sati 

Obavijest o rezultatima nabave Pisanu obavijest, naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 
dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 
S poštovanjem, 

M.P. ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA 

 Pejo Kovačević, općinski načelnik 

  

  



 
 

NARUČITELJ: Općina Oprisavci 

PREDMET NABAVE: Povećanje energetske učinkovitosti postojeće nestambene zgrade 

(mjesni dom) u Poljancima 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: r. br. 9  iz Plana nabave  (BAG-2017-8) 

 
 

P O N U D B E N I   L I S T 
Dio I. 

 

PODACI O PONUDITELJU: 
zajednica ponuditelja (zaokružiti) da                           ne 
naziv ponuditelja/ 
člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za 
komunikaciju s naručiteljem 
 
 

 

sjedište ponuditelja/ 
člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za 
komunikaciju s naručiteljem 
 

 

adresa za primanje pošte 
(ako je različita od adrese sjedišta) 

 

OIB 
(ili nacionalni identifikacijski broj prema 
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako 
je primjenjivo) 

 

Broj računa (IBAN)  

BIC (SWIFT) ili naziv poslovne banke  

navod o tome je li ponuditelj u sustavu 
PDV-a (zaokružiti) da                           ne 

adresa e-pošte  

kontakt osoba ponuditelja  

ime, prezime i funkcija ovlaštene 
osobe/a za potpisivanje ugovora 

 

broj telefona  

broj telefaksa  

 
PONUDA br. __________________ 

cijena ponude bez PDV-a kuna 

PDV  kuna 

cijena sa PDV-om kuna 

rok valjanosti ponude  90 dana od dana otvaranja 

mjesto i datum  

 
 

 
 
 

  

tiskano upisati ime i prezime M.P. potpis ovlaštene osobe 



 
 

ovlaštene osobe ponuditelja 
 

 

 

 
 
 
 
KLASA: 406-01/17-01/01 
URBROJ: 2178/14-02-17-2 
U Oprisavcima, 08. rujna 2017. godine 

GOSPODARSKI SUBJEKT: 
 
 

 
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
Poštovani, 
 
Naručitelj, Općina Oprisavci, pokrenula je postupak jednostavne nabave  za: 
 

PREDMET NABAVE Povećanje energetske učinkovitosti postojeće nestambene zgrade 
(mjesni dom) u Poljancima 

EVIDENCIJSKI BROJ r. br. 9  iz Plana nabave  (BAG-2017-8) 

 
te Vam sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni vjesnik 
Brodsko- posavske županije'' br.14/2017.) upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda. 
 

6. OPIS PREDMETA NABAVE 
 

PREDMET NABAVE  

sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva. 
 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) 499.900,00 kuna 

 

7. UVJETI NABAVE 
Način izvršenja ugovor 

jednokratno 

Rok izvođenja 90 dana od dana sklapanja ugovora 
početak izvođenja radova: 10 dana od dana potpisa 
ugovora 

Rok trajanja ugovora 90 dana 
Mjesto isporuke k.č.br. 127/2. u k.o. Poljanci 

MJESNI DOM POLJANCI 
Rok valjanosti ponude 90 dana od dana otvaranja ponude 
Cijena ponude 
 

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i 
popusti ponuditelja. Cijena ponude mora biti iskazana na 
način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se 
iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. 

IVUŠIĆ GRADNJA j.d.o.o. 
Vjekoslava Karasa 35 
35000 Slavonski Brod 



 
 

Cijena ponude iskazuje se u kunama. 
Rok način i uvjeti plaćanja 
 

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 60 dana od 
dana zaprimanja valjanog računa po okončanoj situaciji 

Dokaz sposobnosti: 3. 1. preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, obrtnog, 

strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države 

sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je 

gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti 

povezane s predmetom nabave (može biti skinuta s 

weba) 

4. 2. Referentna lista 

Kriterij za odabir ponude 1. ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa 
stajališta javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s 
predmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke 
prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke 
osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon 
prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke 
ili rok izvršenja, ili 
2. najniža cijena. 

 

8. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE 
Ponuda sadržava: 
 Ponudbeni list (popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 Troškovnik ( popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 tražene dokaze sposobnosti. 

9. ROK, NAČIN  I MJESTO DOSTAVE PONUDE 
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva za dostavu ponude, 
a koje  je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće 
prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane za predmet nabave iz ovog Poziva za 
dostavu ponude. 
Ponuda mora biti uvezana u jedinstvenu cjelinu i označena stranicama. 
 

Rok za dostavu ponude do 15.09.2017. godine do 09,30 sati 
Način dostave ponuda osobno, poštom 
Mjesto dostave ponuda OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci , 

pisarnica 
Internetska adresu ili adresa na kojoj se 
može preuzeti dodatna dokumentacija 
ako je potrebno 

n/p 

datum objave poziva na internetskim 
stranicama 

n/p 

Otvaranje ponuda nije javno. 

 

10. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE 
Obavijest u vezi predmeta  nabave Ankica Galović, 

035 227 501, opcina-oprisavci@sb.t-com.hr 
 radnim danom od 10,00 do 14,00 sati 

Obavijest o rezultatima nabave Pisanu obavijest, naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 
dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 
S poštovanjem, 

M.P. ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA 

 Pejo Kovačević, općinski načelnik 



 
 

  

NARUČITELJ: Općina Oprisavci 

PREDMET NABAVE: Povećanje energetske učinkovitosti postojeće nestambene zgrade 

(mjesni dom) u Poljancima 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: r. br. 9  iz Plana nabave  (BAG-2017-8) 

 
 

P O N U D B E N I   L I S T 
Dio I. 

 

PODACI O PONUDITELJU: 
zajednica ponuditelja (zaokružiti) da                           ne 
naziv ponuditelja/ 
člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za 
komunikaciju s naručiteljem 
 
 

 

sjedište ponuditelja/ 
člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za 
komunikaciju s naručiteljem 
 

 

adresa za primanje pošte 
(ako je različita od adrese sjedišta) 

 

OIB 
(ili nacionalni identifikacijski broj prema 
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako 
je primjenjivo) 

 

Broj računa (IBAN)  

BIC (SWIFT) ili naziv poslovne banke  

navod o tome je li ponuditelj u sustavu 
PDV-a (zaokružiti) da                           ne 

adresa e-pošte  

kontakt osoba ponuditelja  

ime, prezime i funkcija ovlaštene 
osobe/a za potpisivanje ugovora 

 

broj telefona  

broj telefaksa  

 
PONUDA br. __________________ 

cijena ponude bez PDV-a kuna 

PDV  kuna 

cijena sa PDV-om kuna 

rok valjanosti ponude  90 dana od dana otvaranja 

mjesto i datum  

 
 
 
 

  

tiskano upisati ime i prezime M.P. potpis ovlaštene osobe 



 
 

ovlaštene osobe ponuditelja 
 

 

 

 
 
 
 
KLASA: 406-01/17-01/01 
URBROJ: 2178/14-02-17-3 
U Oprisavcima, 08. rujna 2017. godine 

GOSPODARSKI SUBJEKT: 
 
 

 
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
Poštovani, 
 
Naručitelj, Općina Oprisavci, pokrenula je postupak jednostavne nabave  za: 
 

PREDMET NABAVE Povećanje energetske učinkovitosti postojeće nestambene zgrade 
(mjesni dom) u Poljancima 

EVIDENCIJSKI BROJ r. br. 9  iz Plana nabave  (BAG-2017-8) 

 
te Vam sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni vjesnik 
Brodsko- posavske županije'' br.14/2017.) upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda. 
 

11. OPIS PREDMETA NABAVE 
 

PREDMET NABAVE  

sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva. 
 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) 499.900,00 kuna 

 

12. UVJETI NABAVE 
Način izvršenja ugovor 

jednokratno 

Rok izvođenja 90 dana od dana sklapanja ugovora 
početak izvođenja radova: 10 dana od dana potpisa 
ugovora 

Rok trajanja ugovora 90 dana 
Mjesto isporuke k.č.br. 127/2. u k.o. Poljanci 

MJESNI DOM POLJANCI 
Rok valjanosti ponude 90 dana od dana otvaranja ponude 
Cijena ponude 
 

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i 
popusti ponuditelja. Cijena ponude mora biti iskazana na 
način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se 
iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. 

GRADITELJSTVO VIP d.o.o. 
Branimirova 132 

35000 SLAVONSKI BROD 



 
 

Cijena ponude iskazuje se u kunama. 
Rok način i uvjeti plaćanja 
 

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 60 dana od 
dana zaprimanja valjanog računa po okončanoj situaciji 

Dokaz sposobnosti: 5. 1. preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, obrtnog, 

strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države 

sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je 

gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti 

povezane s predmetom nabave (može biti skinuta s 

weba) 

6. 2. Referentna lista 

Kriterij za odabir ponude 1. ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa 
stajališta javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s 
predmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke 
prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke 
osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon 
prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke 
ili rok izvršenja, ili 
2. najniža cijena. 

 

13. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE 
Ponuda sadržava: 
 Ponudbeni list (popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 Troškovnik ( popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 tražene dokaze sposobnosti. 

14. ROK, NAČIN  I MJESTO DOSTAVE PONUDE 
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva za dostavu ponude, 
a koje  je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće 
prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane za predmet nabave iz ovog Poziva za 
dostavu ponude. 
Ponuda mora biti uvezana u jedinstvenu cjelinu i označena stranicama. 
 

Rok za dostavu ponude do 15.09.2017. godine do 09,30 sati 
Način dostave ponuda osobno, poštom 
Mjesto dostave ponuda OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci , 

pisarnica 
Internetska adresu ili adresa na kojoj se 
može preuzeti dodatna dokumentacija 
ako je potrebno 

n/p 

datum objave poziva na internetskim 
stranicama 

n/p 

Otvaranje ponuda nije javno. 

 

15. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE 
Obavijest u vezi predmeta  nabave Ankica Galović, 

035 227 501, opcina-oprisavci@sb.t-com.hr 
 radnim danom od 10,00 do 14,00 sati 

Obavijest o rezultatima nabave Pisanu obavijest, naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 
dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 
S poštovanjem, 

M.P. ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA 

 Pejo Kovačević, općinski načelnik 



 
 

  

NARUČITELJ: Općina Oprisavci 

PREDMET NABAVE: Povećanje energetske učinkovitosti postojeće nestambene zgrade 

(mjesni dom) u Poljancima 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: r. br. 9  iz Plana nabave  (BAG-2017-8) 

 
 

P O N U D B E N I   L I S T 
Dio I. 

 

PODACI O PONUDITELJU: 
zajednica ponuditelja (zaokružiti) da                           ne 
naziv ponuditelja/ 
člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za 
komunikaciju s naručiteljem 
 
 

 

sjedište ponuditelja/ 
člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za 
komunikaciju s naručiteljem 
 

 

adresa za primanje pošte 
(ako je različita od adrese sjedišta) 

 

OIB 
(ili nacionalni identifikacijski broj prema 
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako 
je primjenjivo) 

 

Broj računa (IBAN)  

BIC (SWIFT) ili naziv poslovne banke  

navod o tome je li ponuditelj u sustavu 
PDV-a (zaokružiti) da                           ne 

adresa e-pošte  

kontakt osoba ponuditelja  

ime, prezime i funkcija ovlaštene 
osobe/a za potpisivanje ugovora 

 

broj telefona  

broj telefaksa  

 
PONUDA br. __________________ 

cijena ponude bez PDV-a kuna 

PDV  kuna 

cijena sa PDV-om kuna 

rok valjanosti ponude  90 dana od dana otvaranja 

mjesto i datum  

 
 
 
 

  

tiskano upisati ime i prezime M.P. potpis ovlaštene osobe 



 
 

ovlaštene osobe ponuditelja 
 


