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Na temelju članka 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) Agencija ALAN d.o.o.
objavljuje

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ČUVARSKE USLUGE U AGENCIJI
ALAN D.O.O.

I. NARUČITELJ:
Agencija ALAN d.o.o
Grškovićeva 15
10000 Zagreb
MB: 0272060
OIB: 83317234406

II. OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Predmet nabave je pružanje čuvarskih usluga u objektu-poslovne zgrade Agencije
ALAN d.o.o., Grškovićeva 15, Zagreb, na jednom čuvarskom mjestu u vremenskom
trajanju od 16.00 sati dnevno svakoga radnog dana (ponedjeljak-petak), u vremenu od
16.00 sati poslijepodne do 8.00 sati sljedećeg radnog dana, a vikendom (subota-
nedjelja) i praznikom u vremenskom trajanju od 24.00 sata dnevno za razdoblje od 01.
siječnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.

CPV-79713000-5

III. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 190.000,00 kn

IV. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena

V. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJ TREBA ISPUNITI:

V.1. Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13) naručitelj je obvezan
isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave zbog sljedećih razloga:

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
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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.),
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu koju daje
osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave, odnosno od dana objave zahtjeva za prikupljanje ponuda.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere navedenih okolnosti od tijela
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo
kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti
izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti takvu potvrdu, radi provjere navedenih okolnosti naručitelj
može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog
subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod br.
1., ili
3. 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, odnosno
u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u
državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju
dokumenti pod br. 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u članku 67.
stavku 1. točki 1. pod a) i b) Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13).
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno.

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda
plaćanja navedenih obveza.
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Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti ponuditelj u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda pod br. 1., ili
3. 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 pod br. 1. ili jednakovrijedni dokument pod br. 2.

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata koji se odnose na razloge
isključenja i dokazivanja uvjeta sposobnosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br.
90/11 i 83/13).

V.2. Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja i zbog sljedećih razloga:

1. ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije,
ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s
vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku
prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje
stečajnog postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj
dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati,
ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima
države sjedišta gospodarskog subjekta

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti pod br. 1. i 2. ponuditelj u ponudi dostavlja:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog
subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi
sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod pod br. 1. ili izvod ne sadrži sve
podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. 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 tri mjeseca računajući od dana
početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje
izvod pod br. 1. ili dokument pod br. 2. ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje
tih okolnosti.
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V.3. Pravna i poslovna sposobnost

Svaki ponuditelj 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.
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.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju
sposobnost.

V.4. Dokaz o tehničkoj i stručnoj sposobnosti

V.2.1. Dokaz o ispunjavanju uvjeta prema važećim propisima o pružanju zaštitarskih usluga
privatnim i pravnim osoba u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i
139/10) odnosno Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o odobrenju početka rada.

V.2.2. Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu
sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga.

V.5. Financijska sposobnost

Svaki ponuditelj mora dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih
institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2).

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih
subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju
gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice,
prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice
ponuditelja ili drugih subjekata.
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti traženi dokument
o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku
sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim.
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V.6. Cijena

Cijena čuvarske usluge mora biti iskazana u odnosu na vremensku jedinicu 1 (jedan) sat
odnosno 1 sat = ___________ kn i to bez PDV-a u kunama.

Cijena mora biti izražena u ukupnom godišnjem iznosu za razdoblje od 01.01.2014. do
31.12.2014. godine bez PDV-a te kao ukupna cijena koja predstavlja sumu cijena bez PDV-a i
iznosa PDV-a u kunama.

Cijena mora biti jedinstvena na način da osim cijene naručitelj ne plaća ponuditelju nikakve
druge troškove.

Ponuđena cijena mora biti fiksna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

V.7. Jezik na kojem se dostavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 11. prosinca u 14.00 sati.

VII. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok za valjanost ponude mora biti najmanje 30 dana od dana određenog za dostavu ponude.

VIII. NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se izrađuje na način da čini neraskidivu cjelinu, odnosno da se onemogući naknadno
vađenje ili umetanje listova, a povezuje se jamstvenikom. Mjesto vezivanja jamstvenika
ponuditelj će ovjeriti pečatom.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko
se dijelova ponuda sastoji, te svaki dio mora biti složen, uvezan i ovjeren potpisom i pečatom
na poleđini. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i
ukupan broj stranica ponude, npr. 1/57 ili 57/1. Kada je ponuda izrađena od više dijelova,
stranice se 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 izraženi na način da su
vidljivi, te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponuda se podnosi u papirnatom obliku, predaje se u izvorniku, a ponuditelj može dostaviti
samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.
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IX. NAČIN DOSTAVE PONUDE I NJENO ZAPRIMANJE

 Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u
dokumentaciji.
Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačeno:

 Naziv i adresa naručitelja
 Naziv i adresa ponuditelja
 Evidencijski broj nabave
 Naziv predmeta nabave
 Naznaka “NE OTVARAJ”

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno
nepravovremene dostave njegove ponude. Ponuda koja nije zaprimljena u propisanom roku za
dostavu ponude neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju neotvorena. Ako vanjska omotnica
nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno naručitelj ne snosi nikakvu
odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu ponude, a ponuditelj može do isteka
roka ponudu izmjeniti i/ili dopuniti te odustati od ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom
naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni.

U slučaju odustajanja od već dostavljene ponude, ponuditelj će to učiniti pisanom izjavom te
je dostaviti na isti način kao i ponudu s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od
ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Na vanjskom omotu treba biti naznačeno:

AGENCIJA ALAN D.O.O.
Grškovićeva 15, 10000 Zagreb

PONUDA ZA ČUVARSKE USLUGE
evidencijski br. MV 05/13

“NE OTVARAJ”

Na poleđini omotnice se označavaju naziv i adresa ponuditelja

X. OTVARANJE PONUDA

Neće biti javnog otvaranja ponuda.




