HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci
Ured u Zagrebu, Ilica 101, 10000 Zagreb

Sukladno članku 78. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13 i 143/13), članak 3.
Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN
broj 10/12) utvrđuje se slijedeća:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA NA 2 GODINE
S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM
NABAVA NAFTNIH DERIVATA

Evidencijski broj nabave: EMV – 4/14-OS

Zagreb, Siječanj 2014.
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OPĆI PODACI
1. Opći podaci
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Adresa sjedišta: Poljana Križevačka 185, Križevci
MB: 3221814, OIB: 48006835970
www.hpa.hr
Kontakt osoba: Dijana Kokot, dipl.oec.
Broj telefona: 01 / 3903 – 146
Broj telefaksa: 01 / 3903 – 197
Mob: 091/2287 – 012
Adresa elektroničke pošte: dkokot@hpa.hr
Adresa za dostavu pošte i ponude: Ilica 101, 10000 Zagreb
Evidencijski broj nabave: EMV-4/14-OS
Vrsta postupka: otvoreni postupak s namjerom sklapanje okvirnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi: 1.200.000,00 kn bez PDV-a.
Naručitelj će s jednim odabranim gospodarskim subjektom sklopiti okvirni
sporazum na dvije godine, te jednogodišnje ugovore o javnoj nabavi robe na
temelju članka 39. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13).
• Ovaj Okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju
tog okvirnog sporazuma.
• Ne provodi se elektronička dražba za ovaj predmet nabave.
• Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

•
•
•
•

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) ne postoje
subjekti s kojima javni naručitelj Hrvatska poljoprivredna agencija ne smije sklapati
ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili
podizvoditelja odabranom ponuditelju).

PODACI O PREDMETU NABAVE
2. Opis predmeta nabave:
Nabava naftnih derivata za potrebe službenih vozila Hrvatske poljoprivredne agencije, na
razdoblje od dvije godine.
CPV oznaka: 09130000-9, Nafta i destilati.
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Opis predmeta nabave, okvirne količine, tehničke specifikacije i troškovnik predmeta
javne nabave opisani su u Privitku 2 – troškovniku.
Na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u kojem
će biti određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, javni naručitelj će
sklapati dva jednogodišnja ugovora neposredno na temelju tih izvornih uvjeta.
3. Okvirna količina predmeta nabave
Okvirna količina predmeta nabave za razdoblje od 2 (dvije) godine iskazana je u
troškovniku – tehničkoj specifikaciji koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje,
Privitak 2.
Stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti
veća ili manja od okvirne količine, ali ukupna plaćanja bez poreza na dodatnu vrijednost
na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
4. Tehnička specifikacija predmeta nabave
Tehnička specifikacija naftnih derivata koji su predmet nabave obuhvaćene su
troškovnikom (Privitak 2).
Naftni derivati obuhvaćaju sljedeće vrste goriva:
• Dizelsko gorivo – Eurodizel BS, sa sadržajem sumpora do 10mg/kg, sukladno
zahtjevima kvalitete i graničnim vrijednostima prema standardu HRN EN 590,
predviđena godišnja količina: 17500 litara
• Dizelsko gorivo – Eurodizel BS CLASS, sa sadržajem sumpora do 10mg/kg,
sukladno zahtjevima kvalitete i graničnim vrijednostima prema standardu HRN
EN 590, predviđena godišnja količina: 26500 litara
• Benzinsko gorivo – Eurosuper BS 95, bezolovni motorni benzin, sa sadržajem
sumpora do 10 mg/kg, sukladna zahtjevima kvalitete i graničnim vrijednostima
prema standardu HRN EN 228:2010, predviđena godišnja količina: 2150 litara
• Benzinsko gorivo – Eurosuper BS 95 CLASS, bezolovni motorni benzin, sa
sadržajem sumpora do 10 mg/kg, sukladna zahtjevima kvalitete i graničnim
vrijednostima prema standardu HRN EN 228:2010, predviđena godišnja količina:
9000 litara
5. Troškovnik
Obrazac troškovnika s tehničkom specifikacijom nalazi se u Privitku 2, sastoji se od
pojedinačnih troškovnika za svaku godinu i rekapitulacije troškovnika koji čini zbroj
pojedinačnih troškovnika.
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave za dvogodišnje razdoblje (2
godine) na rekapitulaciji troškovnika koji čini zbroj pojedinačnih jednogodišnjih
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troškovnika sa uračunatim svim troškovima i popustima. Za svaku stavku pojedinačnog
troškovnika treba ispuniti jedinični iznos te iskazati cijenu sa uračunatim troškovima i
popustima bez PDV-a za dvogodišnje razdoblje. Niti jedna stavka u troškovnicima ne
smije ostati neispunjena. U troškovnicima se ne smiju mijenjati količine ili opisi u
pojedinim stavkama troškovnika. Obrazac troškovnika mora biti potpisan te ispunjen u
cijelosti od strane ponuditelja.
6. Rok početka isporuke, izvršenje i trajanje ugovora
Rok početaka isporuke naftnih derivata je po potpisu jednogodišnjeg ugovora o nabavi
naftnih derivata, sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma između Hrvatske
poljoprivredne agencije i odabranog ponuditelja, sukcesivno prema potrebama naručitelja,
kroz cijelo trajanje okvirnog sporazuma.
Okvirni sporazum se sklapa na razdoblje od dvije (2) godine, a u kojem će biti određeni
svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi. Javni naručitelj će sklopiti dva
jednogodišnja ugovora neposredno na temelju tih izvornih uvjeta.

RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
7. Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja te dokumenti kojima
ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Naručitelj će isključiti ponuditelja u slijedećim slučajevima:
- ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta pravomoćno 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:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.),
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 253.), zloupotreba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja
poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak
265.), zloupotreba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.),
primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak
2995.), davanje mita za trgovanje utjecajem(članak 296.), zločinačko udruženje (članak
328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu 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), udruženje za počinjenje
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kaznenih djela (članak 333.), zloupotreba položaja i ovlasti (članak 337.), zloupotreba
obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članka 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).
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri (3)
mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
- ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko
i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza
nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne
nagodbe):
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
• Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
• Važeći jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog
subjekta, ako se ne izdaje Potvrda porezne uprave, ili
• 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 Porezne uprave
ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela sjedišta gospodarskog subjekta.
- ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje
postoji li razlozi za isključenje te dokumente kojima se dokazuje sposobnost
gospodarskih subjekata.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje
ponuditelj dostavi, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja
zatražiti da u primjernom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.
U slučaju zajednice ponuditelja, obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili
ponuditelja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
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ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
8. Pravna i poslovna sposobnost
8.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kojom ponuditelj dokazuje
da ima registriranu djelatnost vezanu uz predmet nabave. Upis u 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.
Dokaz ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave.
8.2. Suglasnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za obavljanje trgovine na
veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate – gospodarski subjekt mora dokazati
da posjeduje suglasnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za obavljanje
trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate za sve vrste goriva za koje
podnosi ponudu sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovanje
s inozemstvom za određenu robu (NN br. 58/09, 27/10, 37/11, 145/12, 51/13).
8.3. Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti na veliko naftnim derivatima –
gospodarski subjekt mora dokazati da za pružanje usluga koje su predmet nabave ima
dozvolu (rješenje) Hrvatske energetske regulatorne agencije za obavljanje energetske
djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima sukladno Zakonu o energiji (NN br.
120/12).
U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti iz točke iz točke 8.1.,
a postojanje pravne i poslovne sposobnosti iz točke 8.2. i 8.3. dokazuje onaj član
zajednice ponuditelja koji izvršava dio predmeta nabave za koji je potrebna
odgovarajuća sposobnost.
9. Ostali uvjeti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost:
Izjava ponuditelja da će Naručitelju omogućiti opskrbu naftnim derivatima.
Izjava ponuditelja sadrži popis benzinskih postaju na teritoriju RH u kojima je
omogućena opskrba predmetnim naftnim derivatima, neovisno o tome pripadaju li one
gospodarskom subjektu – gospodarski subjekt mora dokazati da raspolaže mrežom
benzinskih postaja koja mora omogućiti:
- opskrbu naftnim derivatima na najmanje dvije postaje u svakoj županiji s radnim
vremenom od 0-24 h, 365 dana u godini
- opskrbu naftnim derivatima na području grada Zagreba te sjedištu javnog naručitelja na
području grada Križevaca.
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Obrazloženje uvjeta pod točkom 9.:
Naručitelj gore navedeno traži iz razloga što naručitelj obavlja poslove prikupljana
uzoraka mlijeka po cijeloj Republici Hrvatskoj te je neophodno osigurati stalni pristup
benzinskim postajama kako bi djelatnici nesmetano mogli obavljati svoj posao izvan
redovnog radnog vremena od 0 do 24 sata.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja moraju
solidarno zadovoljiti uvjet iz točke 9. ove dokumentacije.
Svi dokazi koji se dostavljaju prema ovoj dokumentaciji ponuditelj može dostaviti u
izvornicima, ovjerenoj preslici ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se
i neovjereni ispis elektroničke isprave.
10. Provjera dokaza sposobnosti
Sukladno odredbi članka 95. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj će u postupku
pregleda i ocjene ponuda, nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a
prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava
sklopiti okvirni sporazum, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih
dokumenata koji su bili traženi sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi, a
koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt u ponudi dostavio određene
dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici, neće biti dužan ponovno ih dostavljati.
Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku ne bude dostavio sve tražene izvornike
ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne bude dokazao da i dalje ispunjava uvjete koje je
odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti
njegovu ponudu.

PODACI O PONUDI
11. Sadržaj, način izrade i način dostave ponuda
11.1. Sadržaj ponude:
Ponuda mora sadržavati slijedeće dijelove:
• Popunjeni i potpisan ponudbeni list – Privitak 1
• Popunjeni i potpisan troškovnika – Privitak 2
• Jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo
• Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja
• Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja,
ako ih je naručitelj odredio
• Tražene dokaze sposobnosti ponuditelja
• Izjava zajedničkih ponuditelja o solidarnoj odgovornosti, dostavlja se samo u
slučaju zajednice ponuditelja, u protivnom se ne dostavlja – Privitak 3
• Izjava o opskrbi naftnim derivatima – Privitak 4
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11.2. Način izrade ponude:
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za
nadmetanje, ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.
Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili
umetanje listova ili dijelova ponude: jamstvenikom, s pečatom na poleđini.
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio uvezuje se na način da se
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od više
dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude
ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
Ponuditelj ponudu dostavlja u papirnatom obliku, na ponudi mora bit naznačeno da je
„izvornik“.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod
datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponuda se izrađuje bez naknade.
11.3. Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, putem poštanskih usluga ili neposredno, u
zatvorenoj omotnici, na adresu naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa
ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, i naznaka „NE
OTVARAJ“.
Odnosno, na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Ured u Zagrebu, Ilica 101, 10000 Zagreb
„NE OTVARAJ“
PONUDA ZA NABAVU NAFTNIH DERIVATA
Evidencijski broj nabave: EMV-4/14-OS
na poleđini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.
Ako omotnica nije u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije, naručitelj ne preuzima
nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.
Ponudu je potrebno dostavit do krajnjeg roka za dostavu i na adresu, sve naznačeno u
ovoj dokumentaciji. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu
izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna dostavlja se na isti način kao i ponuda
uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon
isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom
izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao
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i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju
neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.
Ukoliko ponuditelj ponudu dostavlja neposredno to će učiniti na gore navedenoj adresi
(Ilica 101, Zagreb), u Uredu ravnatelja (III. kat).
12. Dopuštenost alternativne ponude
Naručitelj ne dopušta podnošenje alternativne ponude za ovaj predmet nabave.
13. Nije dopuštena elektronička dostava ponuda.
14. Način određivanja cijene
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama na ponudbenom listu (Privitak 1) za
cjelokupan predmet nabave, te na troškovniku (Privitak 2).
Cijena ponude piše se u 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 mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto
predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
Cijena predmeta nabave je promjenjiva sukladno odredbama Zakona o tržištu nafte i
naftnih derivata (NN br. 57/06, 18/11, 144/12) i Pravilnika o utvrđivanju najviših
maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN br. 145/12, 18/13, 62/13, 109/13), te se može
mijenjati u određenom postotku u odnosu na ponuđenu cijenu predmeta nabave.
Cijena naftnih derivata u kojoj je uključen poseban porez na naftne derivate, formira se
na temelju cijena važećih na dan objave poziva na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku
javne nabave.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i
popusti.
15. Kriterij odabira ponude
Kriterij odabira ponude je najniža cijena.
U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju,
naručitelj će prema članku 96. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je
zaprimljena ranije.
16. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana isteka roka za dostavu
ponuda.
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OSTALE ODREDBE
17. Odredbe o zajednici ponuditelja
Ukoliko se dva ili više gospodarskih subjekata udruže radi podnošenja zajedničke ponude,
u ponudi se obvezno navodi da se radi o ponudi zajednice ponuditelja.
Za svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja navodi se naziv i sjedište, adresa, OIB
(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta pojedinog člana zajednice), broj
računa, navod o tome je li član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a, adresa za dostavu
pošte, adresa e-pošte, broj telefona i telefaksa uz obveznu naznaku člana zajednice
ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
Nositelj zajedničke ponude potpisuje ponudu, ako članovi zajednice ponuditelja ne
odrede drugačije.
U zajedničkoj ponudi mora se navesti koji će dio predmeta nabave izvršavati pojedini
član zajednice ponuditelja. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.
Naručitelj može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni
obliku u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
18. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno
dostavilo zajedničku ponudu.
Ponudbeni list zajednice ponuditelja sadrži podatke za svakog člana zajednice ponuditelja
uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s
naručiteljem.
Podaci su sljedeći: naziv, sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome da
li je ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba
ponuditelja, broj telefona, broj faksa. Bilo koji od članova zajednice ponuditelja može
potpisati dijelove ponude u kojima se traži potpis ponuditelja.
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.
Razlozi isključenja:
Svi članovi zajednice ponuditelja moraju pojedinačno dokazati da ne postoje razlozi
isključenja iz točki 7. i 8.1. dokumentacije za nadmetanje.
19. Odredbe koje se odnose na podizvoditelj
Ponuditelj može, po potrebi, dio ugovora povjeriti na izvršenje jednom ili više
podizvoditelja. Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u
podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu
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ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te o svim predloženim
podizvoditeljima slijedeće podatke:
• radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,
• predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili
pružanja usluga, i
• podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).
Navedeni podaci obvezni su sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge
koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća
podizvoditelju. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za
izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 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 javnog naručitelja. Ako se nakon sklapanja ugovora o
javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je javni naručitelj pristao na to,
odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti
podatke za novog podizvoditelja (radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili
pružiti podizvoditelji, predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova,
isporuka robe ili pružanja usluga, podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka,
sjedište, OIB i broj računa).
20. Datum, vrijeme, mjesto dostave i javnog otvaranja ponuda
Rok za dostavu ponuda: 10. Veljače 2014. do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.
Vrijeme javnog otvaranja ponuda: 10. Veljače 2014. u 10:00 sati
Mjesto dostave i javnog otvaranja ponuda: HPA, Ured u Zagrebu, Ilica 101, Zagreb,
III. kat
Svaka pravodobno zaprimljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju te dobiva redni
broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za
to ovlaštena osoba naručitelja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.
Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno
pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude naručitelj mu je obvezan o tome izdati
potvrdu.
Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ponuda dobiva novi redni broj prema
redoslijedu zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune te ponude. Ponuda se u tom
slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o
zaprimanju ponuda, ali se evidentira kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela
te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.
Javnom otvaranju mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku otvaranja ponude imaju samo ovlašteni
predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
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21. Donošenje odluke o odabiru
Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti
ugovor o javnoj nabavi.
22. Rok za donošenje odluke o odabiru
Odluku o odabiru ili poništenju naručitelja će donijeti u roku od 60 dana od dana isteka
roka za dostavu ponuda.
23. Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje se obavlja na žiro račun odabranog ponuditelja. Predujam isključen.
Ponuditelj treba omogućiti plaćanje goriva na prodajnim mjestima – benzinskim
postajama bezgotovinski, odnosno karticama koje izdaje ponuditelj. Trošak izrade kartica
snosi ponuditelj. Kartica mora glasiti na pojedino vozilo naručitelja.
Ponuditelj će za potrošnju u prethodnom mjesecu ispostaviti račun koji će Naručitelj
platiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja valjanog računa. Na računu ili u njegovom
prilogu mora biti specifikacija sa označenim vremenom, mjestom, cijenom i vrstom
izdanog goriva te oznakom vozila za koje je gorivo izdano. Račun se dostavlja na
plaćanje na adresu naručitelja, s naznakom naziva ugovora: nabava naftnih derivata i broj
ugovora.
Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog
sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Adresa dostave računa: HPA, Ilica 101, 10000 Zagreb.
24. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi
Naručitelj će s jednim odabranim gospodarskim subjektom sklopiti okvirni sporazum na
dvije godine sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru te uvjetima i
zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, te jednogodišnje ugovore o javnoj nabavi
usluga na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i
143/13).
Ovaj okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju
okvirnog sporazuma.
U slučaju da krivnjom ponuditelja dođe do neispunjenja predmeta nabave, ponuditelj će
za svaki dan neispunjenja Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji platiti iznos od 0,1% od
ugovorene cijene predmeta nabave, s tim da ukupna ugovorna kazna ne može iznositi
više od 5% ugovorene cijene.
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25. Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na
dokumentaciju za nadmetanje:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u Zagrebu,
Koturaška ulica 43/IV, 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 propisima o elektroničkom potpisu. Istodobno sa dostavljanjem žalbe
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak
žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Rok za izjavljivanje žalbe je pet (5) dana od dana:
• Objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i
dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
• Objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene
dokumentacije,
• Otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno
dostavljen zahtjev za objašnjenje ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za
nadmetanje te na postupak otvaranje ponuda,
• 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.
26. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje i sva moguća dodatna dokumentacija koja se odnosi na
ovaj postupak javne nabave bit će neograničeno i u cijelosti stavljena na raspolaganje
putem
Elektroničkog
oglasnika
javne
nabave
Republike
Hrvatske:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
27. Komunikacija s naručiteljem
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih
subjekata obavlja se na dokaziv način poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkim
putem.
28. Primjena propisa
Na pitanja koja se tiču pravila, uvjeta, načina i postupka nabave, a koja nisu regulirana
ovom dokumentacijom za nadmetanje primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o
javnoj nabavi, Uredbe o načinu izrade i postupanju sa dokumentacijom za nadmetanje,
kao i ostali podzakonski propisi kojima je regulirano područje javnih nabava.
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PRIVITAK 1 – PONUDBENI LIST
JAVNI NARUČITELJ:

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Poljana križevačka 185, Križevci, OIB: 48006835970
Ured u Zagrebu, Ilica 101, Zagreb

Naziv i sjedište ponuditelja/nositelja
zajedničke ponude:
OIB:

IBAN:

Adresa:
Telefon:

Telefaks:

E-mail:
Ponuditelj je u sustavu PDV-a

DA

NE

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za
potpisivanje ugovora:
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:
Telefon:

E-mail:

Podaci o podizvoditeljima (ako ih ima) i
podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako
se dio ugovora o javnoj daje u podugovor:
PONUDA br. ________________
PREDMET NABAVE: NABAVA NAFTNIH DERIVATA
Proučivši dokumentaciju za nadmetanje naručitelja Hrvatske poljoprivredne agencije,
evidencijski broj nabave EMV-4/14-OS, mi dolje potpisani nudimo predmet nabave sukladno
svim uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i primjenjivim propisima, po cijeni obračunatoj na
način propisan tom dokumentacijom za nadmetanje, a prema popunjenom troškovniku koji se
nalazi u privitku i čini sastavni dio ove ponude, u iznosu od:

Cijena ponude bez PDV-a (brojkama): ______________________________________
(Slovima: _______________________________________________________________)
Porez na dodanu vrijednost (brojkama): _____________________________________
(Slovima: ______________________________________________________________)
Ukupna cijena ponude s PDV-om (brojkama): ________________________________
(Slovima: _______________________________________________________________)
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Rok početka isporuke, izvršenje i trajanje ugovora:
Rok početaka isporuke naftnih derivata je po potpisu jednogodišnjeg ugovora o nabavi
naftnih derivata, sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma između Hrvatske
poljoprivredne agencije i odabranog ponuditelja, sukcesivno prema potrebama naručitelja,
kroz cijelo trajanje okvirnog sporazuma.
Okvirni sporazum se sklapa na razdoblje od dvije (2) godine, a u kojem će biti određeni
svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi. Javni naručitelj će sklopiti dva
jednogodišnja ugovora neposredno na temelju tih izvornih uvjeta.
Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje se obavlja na žiro račun odabranog ponuditelja. Predujam isključen. Ponuditelj
treba omogućiti plaćanje goriva na prodajnim mjestima – benzinskim postajama
bezgotovinski, odnosno karticama koje izdaje ponuditelj. Trošak izrade kartica snosi
ponuditelj. Kartica mora glasiti na pojedino vozilo naručitelja.
Ponuditelj će za potrošnju u prethodnom mjesecu ispostaviti račun koji će Naručitelj
platiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja valjanog računa. Na računu ili u njegovom
prilogu mora biti specifikacija sa označenim vremenom, mjestom, cijenom i vrstom
izdanog goriva te oznakom vozila za koje je gorivo izdano.
Račun se dostavlja na plaćanje na adresu naručitelja, s naznakom naziva ugovora: nabava
naftnih derivata i broj ugovora.
Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog
sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Adresa dostave računa: HPA, Ilica 101, 10000 Zagreb.
Mjesto izvršenja: benzinske postaje ponuditelja na području cijele Republike Hrvatske,
putem bezgotovinskih kartica ponuditelja.
Rok valjanosti ponude: 90 dana od roka za dostavu ponuda
PONUDITELJ:
_______________________
(mjesto i datum)

M.P.

______________________________
(Čitko ime, prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

Napomena: 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 iznos poreza na dodanu vrijednost ostavlja se
prazno.
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JAVNI NARUČITELJ:

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Poljana križevačka 185, Križevci, OIB: 48006835970
Ured u Zagrebu, Ilica 101, Zagreb
PRIVITAK 2 - TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK – NABAVA NAFTNIH DERIVATA – 1. godina
Red.
br.

Naziv robe

Jed.
mjere

Planirana
godišnja
količina

Jedinična
cijena HRK
bez PDV-a

Ukupna cijena
HRK bez
PDV-a

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)

1.

Eurodizel BS

litra

17500

2.

Eurodizel BS CLASS

litra

26500

3.

Eurosuper BS 95

litra

2150

4.

Eurosuper BS 95
CLASS

litra

9000

Cijena ponude (HRK, bez PDV-a):
Porez na dodanu vrijednost (PDV):
Ukupna cijena ponude (HRK, s PDV-om):

TROŠKOVNIK – NABAVA NAFTNIH DERIVATA – 2. godina
Red.
br.

Naziv robe

Jed.
mjere

Planirana
godišnja
količina

Jedinična
cijena HRK
bez PDV-a

Ukupna cijena
HRK bez
PDV-a

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)

1.

Eurodizel BS

litra

17500

2.

Eurodizel BS CLASS

litra

26500
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3.

Eurosuper BS 95

litra

2150

4.

Eurosuper BS95
CLASS

litra

9000

Cijena ponude (HRK, bez PDV-a):
Porez na dodanu vrijednost (PDV):
Ukupna cijena ponude (HRK, s PDV-om):

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA – NABAVA NAFTNIH DERIVATA
TROŠKOVNIKA – 1. godina, cijena ponude, HRK bez PDV-a:
TROŠKOVNIKA – 2. godina, cijena ponude, HRK bez PDV-a:
CIJENA PONUDE bez PDV-a (prva +druga godina, HRK):
Porez na dodanu vrijednost (HRK):
UKUPNA CIJENA PONUDE (prva+druga godina) s PDVom:

PONUDITELJ:
_______________________
(mjesto i datum)

M.P.

______________________________
(Čitko ime, prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)
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PRIVITAK 3 – podnosi se u slučaju zajednice ponuditelja
PONUDBENI LIST ZAJEDNICE PONUDITELJA
JAVNI NARUČITELJ:
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA,
Poljana križevačka 185, Križevci, OIB: 48006835970, Ured u Zagrebu, Ilica 101,
Zagreb
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA
Naziv:
Sjedište:
OIB / Nacionalni identifikacijski broj
prema zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta:
Naziv banke i broj žiro računa:
Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu
vrijednost (u desnu kolonu upisati DA ili
NE)
Adresa za dostavu pošte:
Adresa e-pošte:
Kontakt osoba ponuditelja.
Broj telefona:
Broj telefaksa:

2. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA
Naziv:
Sjedište:
OIB / Nacionalni identifikacijski broj
prema zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta:
Naziv banke i broj žiro računa:
Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu
vrijednost (u desnu kolonu upisati DA ili
NE)
Adresa za dostavu pošte:
Adresa e-pošte:
18

Kontakt osoba ponuditelja.
Broj telefona:
Broj telefaksa:
3. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA
Naziv:
Sjedište:
OIB / Nacionalni identifikacijski broj
prema zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta:
Naziv banke i broj žiro računa:
Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu
vrijednost (u desnu kolonu upisati DA ili
NE)
Adresa za dostavu pošte:
Adresa e-pošte:
Kontakt osoba ponuditelja.
Broj telefona:
Broj telefaksa:
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PRIVITAK 4 – IZJAVA O OPSKRBI NAFTNIM DERIVATIMA

Naziv i sjedište ponuditelja:
OIB:

IBAN:

Adresa:
Telefon:

Telefaks:

IZJAVA O OPSKRBI NAFTNIM DERIVATIMA
Naručitelju će se omogućiti opskrba predmetnim naftnim derivatima na najmanje dvije
benzinske postaje u svakoj županiji s radnim vremenom od 0-24 h, 365 dana u godini, na
području Grada Zagreba te sjedištu naručitelja na području grada Križevaca.

PONUDITELJ:
_______________________
(mjesto i datum)

M.P.

______________________________
(Čitko ime, prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

Prilog: popis benzinskih postaja po županijama, Grad Zagreb, Križevac.
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