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Ur.Broj: 357-2/2018 

U Krapini, 02. srpnja 2018. 
 
Naručitelj:        

Krakom d.o.o.  

Gajeva 20 

49 000 Krapina 

OIB: 18804286885 
 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 
 
Poštovani, 
 
Naručitelj Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina pokrenuo je nabavu za predmet 
nabave: Nabava gospodarskog vozila putem finacijskog leasinga; evidencijski broj nabave: 
66114000-2 – Usluge financijskog leasinga, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu 
ponude. 
Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu 
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna 
bez PDV-a (jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave 
propisane Zakonom o javnoj nabavi. 
 
OPIS PREDMETA NABAVE 
Predmet nabave je nabava jednog novog gospodarskog vozila putem financijskog leasinga u 
trajanju od 60 mjeseci, a prema uvjetima iz specifikacije tehničkih karakteristika i 
troškovnika. Procijenjena vrijednost nabave je 190.000,00 kn bez PDV-a. 
CPV: 34144750-0, teretna vozila 
 
UVJETI NABAVE 
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete: 
 
1. način izvršenja: ugovor 

2. rok trajanja ugovora: trajanje ugovora o financijskom leasingu je 60 mjeseci 

3. rok isporuke: 60 dana od potpisa ugovora 

4. rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda 

5. mjesto isporuke: sjedište Naručitelja, Gajeva 20, Krapina 

6. rok, način i uvjeti plaćanja:  

 Plaćanje učešća i troškova obrade leasinga po potpisu ugovora 

 Izdavanje računa R-1 pri isporuci predmeta financiranja 

 60 otplatnih rata, plaćanje mjesečno, na 5 godina 

 Učešće 10%. 
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7. cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi 

troškovi i popusti ponuditelja;  

8. kriterij odabira ponuda: Najniža cijena. 

9. isključenje i dokazi sposobnosti:  

9.1.  Obavezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje 
postoje li razlozi za isključenje 
 
Naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave: 
 
9.1.1. 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), 
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 9.1.1. ovog Poziva gospodarski subjekt je dužan u ponudi 
dostaviti: 
    
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave 
ovog Poziva, ili 
- važeći jednakovrijedni 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 objave ovog Poziva., ako se u 
državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument 
nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. 

9.1.2.  Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata. 

 
9.2. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje  

sposobnost 
 
9.2.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili 
drugi odgovarajući registar države sjedišta, što dokazuje: 
- Izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta 
ponuditelja, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s 
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući 
od dana objave ovog Poziva.  
 
9.2.2. Ponuditelj mora dostaviti Odobrenje za obavljanje poslova leasinga izdano od strane Hrvatske 
agencije za nadzor financijskih usluga, a sukladno Zakonu o leasingu (NN 141/13).  
 
            9.3. Tehnička i stručna sposobnost 
 
Kao dokaz tehničke sposobnosti Ponuditelj treba dostaviti: 

 Tehničku dokumentaciju – dokaze iz kojih je vidljivo da su nuđene tehničke karakteristike 
vozila u skladu sa specifikacijom tehničkih karakteristika. Tehnička dokumentacija mora biti 
na hrvatskom jeziku. 

 
 
 
 



 

3/4 
 

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 
Ponuda treba sadržavati: 

 Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja); 
 Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja); 
 Dokazi (traženi dokumenti). 

 
NAČIN DOSTAVE PONUDE 
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz ovog Poziva na 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 uz predmet nabave iz ovog Poziva na 
dostavu ponude. 
Molimo da Vašu ponudu dostavite: 

 rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti do 10:00 sati dana 10.07.2018. godine 
 način dostave ponude: osobno ili poštom s naznakom na omotnici naziva naručitelja, naziva 

ponuditelja, predmeta nabave, i „ne otvaraj“ 
 mjesto dostave ponude: adresa naručitelja; Gajeva 20, 49000 Krapina. 

 
Otvaranje ponuda nije javno (Sukladno ZJN javno otvaranje ponuda u postupcima jednostavne 
nabave nije obavezano). 
 
OSTALO 
Obavijesti u vezi predmeta nabave: kontakt osobe: 
Marko Dolovčak  
E-mail: marko.dolovcak@krakom.hr 
Tel: 049/382-707 
Fax: 049/382-709 
Gsm: 099/694-5160 
 
Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave 
naručitelj će dostaviti odabranom ponuditelju u roku 20 dana od dana isteka roka za dostavu 
ponuda. 
 

 
NAČIN IZRADE PONUDE: 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti 
ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. 

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući 
naknadno vađenje ili umetanje listova. 

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne 
mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. 

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko 
se dijelova ponuda sastoji. 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i 
ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se 
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označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni 
broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice 
katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. 

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. 
 
 
 
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nije nadležna za postupke nabave 
bagatelne vrijednosti. 
 
 

                Direktor: 
       Katarina Posilović, dipl.oec.              


