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UPUTE PONUDITELJIMA

I. OPĆI PODACI
1. Naručitelj:

TROGIR HOLDING d.o.o.
Put Mulina 2
21 220 TROGIR
MB: 2574497
OIB: 09746817380
Tel. 021/798-573, fax: 021/798-592,
www.tgholding.hr

2. Osoba zadužena za kontakt i komunikaciju sa ponuditeljima
Kontakt osoba: Mirjana Đirlić, dipl.oec.
Tel: 021/798-573
Fax: 021/798-592
e-mail:mirjana.dirlic@tgholding.hr
3. Evidencijski broj nabave: 01-2017
4. Odgovorna osoba naručitelja: Zvonimir Bukarica, dipl.iur.
5. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13.
Zakona o javnoj nabavi:
1. VARMONT, obrt za montažu metalne konstrukcije, zavarivanje i trgovinu,Trogir
2. BINS d.o.o., Trogir
3. U.O. konoba TOMA, Trogir
6. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave
(nabava male vrijednosti)
7. Procijenjena vrijednost nabave: 800.000,00 kn
8. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge): Ugovor o javnoj nabavi roba
9. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum: Ugovor o javnoj nabavi
10. Elektronička dražba se ne provodi.
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II. PODACI O PREDMETU NABAVE
1. Predmet nabave: Nabava i isporuka goriva EURODIESEL BS za 2017.g.
CPV 09134200-9
2. Planirana količina nabave: 100.000 litara
Količina predmeta nabave je okvirna. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na
temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
3.Mjesto isporuke: Gorivo će se isporučivati u mobilnu naftnu pumpu u skladištu Trogir
Holding-a d.o.o., Put Dobrića 6, Plano, Trogir (pored stanice za tehnički pregled vozila).
4.Rok isporuke
Isporuka predmeta nabave vršit će se prema potrebama i narudžbama kupca (do 5.000 l po
narudžbi) tijekom cijele 2017. godine. Rok isporuke je 2 dana od narudžbe.

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne
postoje razlozi za isključenje
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. 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.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), 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), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 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.),
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Gospodarski subjekt u ponudi dužan je dostaviti izjavu(PRILOG I). Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca
računajući od dana početka postupka javne nabave.
2. 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.
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana početka postupka javne nabave, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda iz točke a., ili
c) 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 iz
točke a. ili jednakovrijedni dokument iz točke b.
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata
U slučaju zajednice ponuditelja razlozi isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno.

IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
1. Svaki ponuditelj (a u slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice) mora u postupku
javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
države sjedišta gospodarskog subjekta.
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.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave.
2. Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili
biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora,
ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za
podizvoditelja.
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U sklopu ponude Ponuditelj je dužan dostaviti:
2.a) Dozvolu HERE za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim
derivatima, sukladno Zakonu o energiji;
2.b) Suglasnost Ministarstva gospodarstva za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s
inozemstvom za naftne derivate, sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na
veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu.
odnosno jednakovrijedna ovlaštenja koje izdaje država sjedišta gospodarskog subjekta
(ovjereni prijevod).
Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva u točkama III. i IV. ove dokumentacije mogu se
dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su
ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
– od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih
dokumenata i/ili
– obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

V. PODACI O PONUDI
1. Sadržaj i način izrade ponude
Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije za
nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan ponudu potpisati uporabom naprednog elektroničkog potpisa.

Ponuda treba sadržavati slijedeće:
-

ponudbeni list, generiran iz sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave
popunjen obrazac Troškovnika, koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije
dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja
tražene dokaze sposobnosti
tražene dozvole
ovjeren službeni cjenik na dan 23.11.2016.g.
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2. Dostava ponude
Ponude se dostavljaju elektronički, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Detaljne
upute vezane za elektroničku dostavu ponude, dostupna su na stranicama Elektroničkog
oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik
Ponuditelj može dio ponude, ukoliko je nije u mogućnosti dostaviti u elektronskom obliku,
dostaviti odvojeno. U tom slučaju ponuditelj je dužan u elektronički dostavljenoj ponudi
naznačiti koje dijelove ponude dostavlja u papirnatom obliku, a dijelove ponude koje
dostavljena odvojeno od elektroničke ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i
adresom ponuditelja, nazivom i adresom Naručitelja, naznakom predmeta nabave, naznakom
evidencijskog broja nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaku da se radi o
dijelovima elektorničke ponude i naznakom “ne otvaraj”. Ukoliko ponuditelj ne naznači u
elektroničkoj ponudi da postoje dijelovi ponude koje dostavlja odvojeno od elektroničke
ponude takva će ponuda biti odbijena.
Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog
oglasnika javne nabave RH, zastoj u radu Elektroničkog oglasnika ili nemogućnost
zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danom
roku putem Elektroničkog oglasnika.
U slučaju neispravnog rada Elektroničkog oglasnika javne nabave RH primjenjuju se odredbe
Naputka o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog
oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
4. Nije dopušteno nuđenje alternativnih ponuda.
5. Cijena ponude
- Ponuditelj će u troškovniku upisati cijenu EURODIESEL-a BS na dan objave poziva na
nadmetanje u EOJN, 23.11.2016.g.
- U ponudi je potrebno priložiti službeni cjenik na dan 23.11.2016.g. ovjeren pečatom i
potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljiva
jedinična cijena predmeta nabave prije eventualno odobrenog popusta.
- Cijena prije odobrenog popusta je promjenjiva i određuje se sukladno odredbama važećeg
Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (N.N. 19/14)
- Ukoliko ponuditelj odobrava popust naručitelju uključit će ga u cijenu ponude. Odobreni
popust mora biti iskazan u postotku (%) i treba biti iskazan zasebno. Odobreni popust
ponuditelj je obvezan iskazati na računu prilikom svake isporuke. Odobreni popust u
postotku (%) ostaje nepromjenjiv za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
- U cijenu je potrebno uključiti sve pripadajuće troškove fco skladište naručitelja.
- Cijena mora biti izražena u kunama bez i sa PDV-om. Cijena ponude piše se brojkama.
6. Kriterij za odabir ponude
Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu ocijeniti ponudu s najnižom cijenom koja je sukladna
Zakonu o javnoj nabavi i zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje.
7. Jezik i pismo ponude
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Ponude se izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
8. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.

VI. OSTALE ODREDBE
1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo
zajedničku ponudu.
Za potrebe dostavljanja ponude ili zahtjeva za sudjelovanje naručitelj ne smije od zajednice
ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije
odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to
potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet,
količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj
neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji
je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz
zajednice ponuditelja je solidarna.
Ako se radi o zajednici ponuditelja u ponudbeni list je potrebno navesti naziv i sjedište
ponuditelja, adresu, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na
dodanu vrijednost, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj
telefona i broj faksa za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice
ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem (Prilog Ponudbenom listu u slučaju
zajednice ponuditelja)
U slučaju zajednice ponuditelja dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni
razlozi isključenja i traženi dokazi sposobnosti utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno.
2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje
Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio
ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno
povezani s predmetom nabave.
Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili
više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:
– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i
– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje
u podugovor (Prilog Ponudbenom listu ukoliko se dio ugovora daje podizvoditeljima).
Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor ti podaci moraju biti
navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.
Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu
robu ili pružene usluge.
Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije
svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje
ugovora o javnoj nabavi
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3. Rok za dostavu ponude
Rok za dostavu ponude je 14.12.2016.g. do 09.00 sati

4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Ponude se otvaraju 14.12.2016.g. u 09.00 sati u prostorijama Trogir Holding-a d.o.o.,
Put Mulina 2, 21 220 Trogir, 1 kat
5. Rok donošenja odluke o odabiru
Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 45 dana od isteka roka za dostavu ponude.
6. Ugovor o nabavi robe- goriva EURODIESEL BS sklapa se na rok od 01.01.2017.g. do
31.12.2017.g.
7. Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke robe, prema ispostavljenom računu za izvršenu
isporuku. Naručitelj će platiti račun nalogom za prijenos u korist računa navedenog na računu.
8. 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, Koturaška cesta
43/IV, Zagreb u pisanom obliku. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je
obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku deset dana od :
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za
nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije.
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PRILOG BR.1

IZJAVA
na temelju članka 67., stavka 1., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11., 83/13.,
143/13. sa Odlukom Ustavnog suda N.N. 13/14) kojom ja
___________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
___________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt,
nismo pravomoćno osuđeni 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.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), 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), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 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.).
U _______________________, dana_______________2016.g.

Potpis odgovorne osobe:
_________________________

10

PRILOG BR.2

IZJAVA

1. Izjavljujemo da smo tijekom 2017.g. u mogućnosti dostaviti gorivo
EURODIESEL BS u skladište Trogir Holding-a d.o.o., Put Dobrića 6, Plano, Trogir,
prema narudžbi u roku od dva dana.

2. Izjavljujemo da u cijelosti prihvaćamo sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje.

U _______________________, dana_______________2016.g.

_________________________
(Potpis odgovorne osobe)
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