MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT
Stjepana Gunjače b.b.
21000 Split
Split, 10. srpnja 2014. godine
Urbroj: 18-01/236/2014-2

Na temelju članka 43. stavak 3. i članak 44. Pravilnika o javnoj nabavi male
vrijednosti Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, na internetskim stranicama
www.mhas-split.hr objavljuje
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Naziv dokumenta
Sadržaj ponudbene dokumentacije
Podaci o javnom naručitelju i ponudi
Tehničke specifikacije s prikazom radnih sati
Razlozi isključenja gospodarskih subjekata
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Izjava o nekažnjavanju
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PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
I PREDMETU PONUDE
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Naziv naručitelja

MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH
SPOMENIKA - SPLIT

Ulica i kućni broj
Poštanski broj i grad
Telefon
Telefaks
E-pošta
Web-stranice
OIB
MBS
Kontakt

Stjepana Gunjače b.b.
21000 Split
021/323-901
021/323-903
muzej@mhas-split.hr
www.mhas-split.hr
88269740410
03119904
Natalia Bazina, dipl. ekonomist
Voditelj računovodstva

Opis predmeta nabave
Mjesto izvršenja usluga
Referentni broj CPV
Vrsta javne nabave
Evidencijski broj:
Kriterij za odabir ponude
Način plaćanja

ZAŠTITARSKE USLUGE

Tehničke specifikacije
Razlozi isključenja
gospodarskih subjekata
Uvjeti sposobnosti
gospodarskih subjekata
Jamstva
Sadržaj ponude

Sjedište naručitelja
79710000-4
Javna nabava male vrijednosti
N-Mv-Us-1/2014
Najniža cijena
Odabrani ponuditelj ispostavlja račune naručitelju jednom
mjesečno za usluge izvršene u prethodnom mjesecu.
Plaćanje je u roku od petnaest dana od ispostavljanja
računa.
U prilogu I. ovog zahtjeva.
U prilogu II. ovog zahtjeva.
U prilogu III. ovog zahtjeva.
U prilogu IV. ovog zahtjeva.
Ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen ponudbeni list (prilog VI. ovog zahtjeva);
2. Popunjen troškovnik (prilog V. ovog zahtjeva);
3. Dokumente kojima se dokazuje da ne postoje razlozi
isključenja navedeni u prilogu II. pod br. II. 1. i 2:
3.1. izjava o nepostojanju pravomoćnih presuda za
određena kaznena djela (obrazac je u prilogu VII. zahtjeva) ili
drugi dokument prema navodima u ponudbenoj
dokumentaciji. Ako ponuditelj sam sastavlja izjavu o
nepostojanju presuda za određena kaznena djela, izjava
mora sadržavati popis svih kaznenih djela navedenih u
Zakonu odnosno ovoj ponudbenoj dokumentaciji;
3.2. potvrda porezne uprave ili drugi dokument prema
navodima u ponudbenoj dokumentaciji;
4. Dokumente o ispunjavanju uvjeta pravne i poslovne
sposobnosti i norme osiguranja kvalitete navedeni u

Način dostave dokumenta

10

Alternativne ponude
Elektronička dostava
ponuda
Uvjeti iz ponudbene
dokumentacije
Način izrade ponude

11. Način dostave ponude

Adresa za dostavu ponude
Rok za dostavu ponuda
12. Otvaranje ponuda
Datum otvaranja ponuda
Odluka o odabiru ili
poništenju
13. Datum objave na
internetskim stranicama
14. Dostupnost zahtjeva na
internetskim stranicama

prilogu III. pod br. II. 1. i 2:
4.1. izvod iz sudskog registra ili drugi dokument naveden u
ponudbenoj dokumentaciji;
4.2. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova kojim se
odobrava obavljanje poslova tjelesne i tehničke zaštite.
4.3. potvrdu (certifikat) o ispunjavanju uvjeta sukladnosti
gospodarskog subjekta s normama osiguranja kvalitete;
5. Jamstvo navedeno u prilogu IV. pod br. II. 1. – polica
osiguranja
Dokumente koje javni naručitelj zahtijeva
mogu se
dostaviti i u neovjerenom presliku. Odabrani ponuditelj
dužan je po pozivu naručitelja prije donošenja odluke o
odabiru ponuditelja dostaviti izvornike ili ovjerene preslike
dokumenta.
Nisu dopuštene
Nije dopuštena
Dostavom ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete navedene
u ponudbenoj dokumentaciji
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i uvezuje se da
se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Stranice ponude označavaju se brojem na način da je
vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi
moraju biti izrađeni način da su ispravci vidljivi.
Ponuda se dostavlja preporučenom poštom, osobnom
dostavom ili dostavom preko ovlaštenog dostavljača u
zatvorenoj omotnici s naznakom naziva i adrese
naručitelja; naziva i adrese ponuditelja; evidencijskog
broja javne nabave; naziva predmeta nabave i naznake „ne
otvarati!“. Na isti način odabrani ponuditelj dostavlja
ovjerene preslike dokumentacije nakon odabira
ponuditelja.
Stjepana Gunjače b.b.
21000 Split
21. srpnja (ponedjeljak) 2014. godine u 12:00 sati.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
21. srpnja 2014. (ponedjeljak) godine u 12:00 sati.
Do 30. srpnja 2014. godine
10. srpnja 2014. godine
Najranije do 21. kolovoza 2014. godine

Ravnatelj:
Dr. sc. Ante Milošević

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Opis predmeta nabave
Mjesto izvršenja
Referentni broj CPV
Vrsta javne nabave

Opis usluge

Vrijeme rada
ponuditelja

Zaštitarske usluge
Vrijeme pružanja usluga

Od ponedjeljka do petka
Subotom, nedjeljom i blagdanom

Dan u tjednu
Radno vrijeme
Br. sati rada dnevno
Ostali radni dani

Izražavanje cijena

Promjena cijena

Zaštitarske usluge
Sjedište javnog naručitelja
79710000-4
Javna nabava male vrijednosti

Broj radnih mjesta 1 (Jedno)
1.8.2014 ‐ 31.7.2015.

od 20:00 sati do 7:00 sati
od 0:00 do 24:00 sata

Radni dani
Subote
Nedjelje
Blagdani
20:00‐7:00
0:00‐24:00
0:00‐24:00
0:00‐24:00
11
24
24
24
Ako potrebe naručitelja zahtijevaju, ponuditelj je dužan na prvi
poziv naručitelja pružati zaštitarske usluge i izvan ugovorenog
radnog vremena utvrđenog na temelju ponudbene dokumentacije.
Usluge ponuditelja za radno vrijeme izvan ugovorenih rokova
pruža se po istim cijenama kao i usluge za ugovorene usluge.

Jedinične cijene u troškovniku izražavaju se po satu rada bez
PDV. Cijena rada po satu rada iskazuje se posebno za rad radnim
danom, subotom, nedjeljom i blagdanom, bez obzira razlikuju li
se cijene rada po tim danima.
Ponuditelj iskazuje ukupnu cijenu za rad svim radnim danima,
subotama, nedjeljama i blagdanima za razdoblje koje je predmet
ove ponude tako da pomnoži broj radnih sati naveden u
tehničkim specifikacijama i u troškovniku s cijenom sata rada koju
daje u ponudi.
Ponuditelj iskazuje i ukupnu cijenu svoje ponude zbrajanjem
cijene rada iskazane po radnim danima, subotama, nedjeljama i
blagdanima.
Jedinične cijene po danima i ukupna cijena pišu se brojkama.
Ukupna cijena u troškovniku i ponudbenom listu iskazuje se bez
iznos PDV, kao i iznos PDV i ukupna cijena s PDV.
Cijene su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja
ugovorenih usluga.

PRIKAZ RADNIH SATI RADA JAVNOG PONUDITELJA
ZA RAZDOBLJE OD 1.8.2014. DO 31. 7. 2015.
PO RADNIM DANIMA, SUBOTAMA, NEDJELJAMA I BLAGDANIMA
TE PO MJESECIMA I UKUPNO
Dan u Dani Dnev.
tjed.
u
sati
mj.
rada
1
2
3
Mj/g 8
2014
Radn. 19
11
Sub.
5
24
Ned.
5
24
Blag
2
24
Ukup. 31
‐
Mj/g 12
2014
Radn. 21
11
Sub.
4
24
Ned.
4
24
Blag
2
24
Ukup. 31
‐
Mj/g 4
2015
Radn. 21
11
Sub.
5
24
Ned.
3
24
Blag
2
24
Ukup. 30
‐

Uk.
mjes.
sati
4
209
120
120
48
497
231
96
96
48
471
220
120
72
48
447

Dani
u
mj.
5
9
22
4
4
0
30
1
20
5
4
2
31
5
20
5
5
1
31

Dnev. Ukup. Dani Dnev. Ukup.
sati
mjes. u
sati
mjes.
rada
sati
mj.
rada
sati
6
7
8
9
10
2014
10
2014
11
242
22
11
242
24
96
4
24
96
24
96
4
24
96
24
0
1
24
24
‐
434
31
‐
458
2015
2
2015
11
220
20
11
220
24
120
4
24
96
24
96
4
24
96
24
48
0
24
0
‐
484
28
‐
412
2015
6
2015
11
220
19
11
209
24
120
4
24
96
24
120
4
24
96
24
24
3
24
72
‐
484
30
‐
473
UKUPNI BROJ RADNIH SATI
ZA RADOBLJE OD 1.8.2014. DO 31. 7. 2015.

Dani
u
mj.
11
11
20
4
5
1
30
3
22
4
5
0
31
7
23
4
4
0
31

Dnev.
sati
rada
12
2014
11
24
24
24
‐
2015
11
24
24
24
‐
2015
11
24
24
24
‐

Radni dani

Subote

Nedjelje

Blagdani

Ukupno

2.739

1.224

1.224

336

5.523

Ukup.
mjes.
sati
13
220
96
120
24
460
242
96
120
0
458
253
96
96
0
445

Pod pojmom „blagdan“ uključeni su svi blagdani bez obzira na dan u tjednu.
U stupcu 4. prikazani su umnošci iz stupaca 2. i 3. U stupcu 7. prikazani su umnošci iz stupaca
5. i 6. U stupcu 10. prikazani su umnošci iz stupaca 8. i 9. U stupcu 13. prikazani su umnošci iz
stupaca 11. i 12.

RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

I.

Naručitelj će isključiti ponuditelja:

1.

Članak 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi – osuđujuće presude za određena
kaznena djela ‐ Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za
zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća
presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih
djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom
poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,
protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog
novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.
Članak 67. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi – plaćanje poreznih i drugih
obveza ‐ Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom
subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Članak 67. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi – lažni podaci ‐ Ako je gospodarski
subjekt dao lažne podatke pri dostavi dokumenta određenih ovom ponudbenom
dokumentacijom.
Ponuditelj je u ponudi dužan dostaviti sljedeće dokumente – dokaze vezane za
mogućnosti isključenja ponuditelja:

2.

3.

II.

1.

2.

Radi utvrđivanja okolnosti iz članka 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi,
ponuditelj je dužan dostaviti jedan od dokaza iz članka 67. stavak 2. i 3. Zakona o javnoj
nabavi: Stavak 2: Gospodarski subjekt dužan je dostaviti izvod iz kaznene evidencije
države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čije je državljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili
ga nije moguće ishoditi, 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 pravne osobe gospodarskog
subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana
početka postupka javne nabave; Stavak 3: Ako se u državi sjedišta gospodarskog
subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje
pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz stavka 2, nije ih moguće
ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. Točke 1. ovog članka, oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 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 i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Izjava ne smije biti
starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.
Radi utvrđivanja okolnosti iz članka 67. stavak 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi,
ponuditelj je dužan dostaviti jedan od dokaza iz članka 67. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj
nabavi. Stavak 4: Gospodarski subjekt dužan je dostaviti potvrdu porezne uprave o

stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog
subjekta. Dokumenti ne smiju biti stariji od trideset dana računajući od dana početka
postupka javne nabave; Stavak 5: Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne
izdaje dokument iz stavka 4, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili
odgovarajućom izjavom 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. Izjava ne smije biti starija
od trideset dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA

I.

Ponuditelj mora ispunjavati sljedeće uvjete sposobnosti:

1.

Članak 70. stavak 1. i 4. Zakona o javnoj nabavi ‐ Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti:
Stavak 1: ponuditelj mora upisan u sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Stavak 4: Ponuditelj mora imati
ovlaštenje za obavljanje djelatnosti tjelesne i tehničke zaštite.
Članak 73. Zakona o javnoj nabavi ‐ Norme osiguranja kvalitete ‐ Ponuditelj mora
dokazati da ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom za djelatnost zaštite
osoba i imovine.
Ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće dokumente – dokaze o ispunjavanju uvjeta
sposobnosti:

2.

II.

1.

2.

Za utvrđivanje okolnosti iz članka 70. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj je dužan
dostaviti: jedan od dokaza iz članka 70. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi: izvod iz
sudskog registra, 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; Dokaz iz članka 70. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi: Rješenje
Ministarstva unutarnjih poslova kojim se odobrava obavljanje poslova tjelesne i
tehničke zaštite.
Za utvrđivanje okolnosti iz članka 73. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj je dužan
dostaviti jedan od dokaza iz članka 73. Zakona o javnoj nabavi: Norme osiguranja
kvalitete moraju biti potvrđene od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojim
su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave
osiguranja kvalitete. Priznaju se jednakovrijedne potvrde o sukladnosti sustava
osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje izdanih u drugim državama
članicama. Prihvaćaju se i drugi dokazi o jednakovrijednim mjerama osiguranja
kvalitete.

JAMSTVA

I.

Ponuditelj je dužan dostaviti sljedeća jamstva:

1.

Čl. 76. st. 1. toč. 6. Zakona o javnoj nabavi ‐ Jamstvo o osiguranju za pokriće
odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem
djelatnosti gospodarskog subjekta – polica osiguranja u iznosu od najmanje
5.000.000,00 kn (petmilijuna kuna) po štetnom događaju.

TROŠKOVNIK

Naziv naručitelja
Opis predmeta nabave
Referentni broj CPV
Vrsta javne nabave
Ugovor/okvirni sporazum

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika ‐ Split
Zaštitarske usluge
79710000-4

Javna nabava male vrijednosti
Ugovor

Naziv ponuditelja
(Ispunjava ponuditelj)

Adresa ponuditelja
(Ispunjava ponuditelj)

Opis usluge

1.8.2013.
–
31.7.2014.

Jedinica mjere
obračuna

Broj sati rada

Cijena sata rada
bez PDV

Cijena rada
bez PDV

(Ispunjava
ponuditelj)

Stup. 4 x 5
(Ispunjava
ponuditelj)

5

6

1

2

3

(Prema
tehničkoj
specifikaciji)
4

Radni dani

Zaštitarske
usluge
Zaštitarske
usluge
Zaštitarske
usluge
Zaštitarske
usluge
Zaštitarske
usluge

Broj sati rada

2.739

Broj sati rada

1.224

Broj sati rada

1.224

Broj sati rada

336

Broj sati rada

5.523

Subote
Nedjelje
Blagdani
Ukupno

Ukupna cijena bez PDV (Brojkama)
(Ispunjava ponuditelj)
PDV (Brojkama)
(Ispunjava ponuditelj)

Ukupna cijena s PDV (Brojkama)
(Ispunjava ponuditelj)

Ime prezime i položaj ovlaštene osobe ponuditelja
(Ispunjava ponuditelj)

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja
(Ispunjava ponuditelj)

PONUDBENI LIST

Naziv naručitelja
Adresa naručitelja

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika ‐ Split

Opis predmeta nabave
Referentni broj CPV

Zaštitarske usluge

Ulica i kućni broj
Grad i pošt. broj

Stjepana Gunajče b.b
21000 Split

79710000-4

Naziv ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB ponuditelja
Br. žiro‐računa ponuditelja
Naziv banke
Adresa za dostavu pošte

Ulica i kućni broj
Grad i pošt. broj
Matični broj poduzeća

Ulica i kućni broj
Grad i pošt. broj

Kontakt osoba ponuditelja
Telefon
Telefaks

Da li je ponuditelj u sustavu PDV
E‐pošta

Ukupna cijena bez PDV (Brojkama)
PDV (Brojkama)
Ukupna cijena s PDV (Brojkama)

Rok valjanosti ponude
(Najmanje šezdeset dana od isteka roka za dostavu ponude)

Ime prezime i položaj ovlaštene osobe ponuditelja
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja
Mjesto i datum

Da

Ne

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11),
osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

IZJAVU
________________________________________________________________
(Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)
_____________________________________________
(Ulica i kućni broj)

_________________________________________
(Grad i poštanski broj)

_____________________________________________
(Br. osobne iskaznice)

__________________________________________
(Naziv PU koja je izdala osobnu iskaznicu)

kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta
(Naziv i OIB gospodarskog subjekta)
(Adresa gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da
protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za
počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u
gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti
državne vlasti, protuzakonito posredovanje, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,
protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara,
prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno
za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
države iz koje ta osoba dolazi.

Ime, prezime i položaj ovlaštene osobe ponuditelja
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja
Mjesto i datum

