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DOKUMENTACIJA O NABAVI
Nabava motornog vozila putem operativnog leasinga

Grad Križevci, 17.01.2022.g pokreće postupak jednostavne nabave za motorno vozilo 
putem operativnog leasinga, te Vas molimo ponudu ukoliko ste zainteresirani. 

1. NARUČITELJ:

Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, OIB: 35435239132

2. PREDMET NABAVE :

Predmet nabave je nabava motornog vozila putem operativnog leasinga a sukladno 
Tehničkoj specifikaciji (Prilog IV) i troškovniku (Prilog II) u prilogu ove Dokumentacije o 
nabavi.

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

196.000,00 kn bez PDV-a.

4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

JN/2022-21

5. ROK TRAJANJA OPERATIVNOG LEASINGA I ROK ISPORUKE:

Rok početka leasinga: po isporuci vozila, sukladno primopredajnom zapisniku.

Rok trajanja leasinga: 60 mjeseci.

Rok početka isporuke predmeta nabave: Odmah po sklapanju ugovora, sukladno dogovoru s 
naručiteljem.

Rok završetka isporuke predmeta nabave: ovisno o roku isporuke iz ponude odabranog 
ponuditelja (maksimalno 60 dana).

Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se Zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od 
strane ovlaštenih osoba naručitelja i odabranog ponuditelja.

Ukoliko odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne izvrši isporuku vozila na definirani datum, 
korisnik ima pravo na potraživanje ugovorne kazne od strane ponuditelja u visini 1% zbroja 
svih leasing obroka bez PDV-a za neisporučeno vozilo (ugovoreni iznos za to vozilo), za 
svaki dan zakašnjenja, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 5% zbroja svih 
leasing obroka bez PDV-a za to vozilo. 

U slučaju neisporuke vozila u roku od pet dana od isteka roka za isporuku (kada iznos 
ugovorne kazne dostigne 5% ugovorenog iznosa za to vozilo), korisnik može postaviti 
zahtjev za naplatom ugovorne kazne u roku od narednih 15 dana, odnosno u roku od 25 
dana od isteka roka za isporuku vozila. 
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Korisnik može naplatiti ugovornu kaznu na način da pisanim putem odabranom ponuditelju 
dostavi odluku o naplati ugovorne kazne, temeljem koje je odabrani ponuditelj obvezan 
uplatiti iznos ugovorne kazne u proračun Grada Križevaca. Odabrani ponuditelj obvezan je u 
roku od 15 dana od primitka pisanog zahtjeva korisnika platiti ugovornu kaznu. 
Korisnik neće naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je kašnjenje nastalo uslijed više sile. Pod 
višom silom podrazumijeva se slučaj kada izvršenje ugovorne obveze postane nemoguće 
zbog izvanrednih vanjskih događaja na koje odabrani ponuditelj nije mogao utjecati niti ih 
predvidjeti. 

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorne kazne korisnik ima pravo 
raskinuti ugovor bez štetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, koje 
će u navedenom slučaju na pisani zahtjev korisnika naplatiti naručitelj, ili po vlastitom izboru, 
odrediti novi rok isporuke. U slučaju ponovnog kašnjenja s isporukom vozila, kod novo 
određenog roka isporuke primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni, raskidu ugovora i naplati 
jamstava za uredno ispunjenje ugovora. 

U slučaju kašnjenja s isporukom vozila korisnik je, sukladno članku 353. stavak 5. Zakona 
o obveznim odnosima, dužan bez odgađanja priopćiti odabranom ponuditelju da 
zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu, u protivnom gubi pravo na naplatu iste.

6. MJESTO ISPORUKE:

Mjesto isporuke usluge je Grad Križevci, I.Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci

7. TROŠKOVNIK

Količina predmeta nabave iskazana u ovoj Dokumentaciji o nabavi je točna količina.

Red. 
broj

Naziv stavke (objekt 
leasinga)

Broj 
vozila 
(kom)

Razdoblje 
trajanja 
leasinga - 
mjeseci

Predviđena kilometraža za 
cijelo trajanje leasinga po 
vozilu

1. Osobni automobil 1 60 250.000

Nestandardizirani Troškovnik (Prilog II) potrebno je popuniti u danom Excel dokumentu te 
priložiti kao sastavni dio ponude.

Radi olakšanog ispunjavanja troškovnika naručitelj je označio sivom bojom polja 
koja nije potrebno popunjavati.

Ponuditelj ne smije brisati, dopunjavati ili na bilo koji drugi način mijenjati bilo koji dio
Troškovnika ili Tehničkih specifikacija.

8. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

8.1. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Dokaz: Ponuditelj mora priložiti potpisanu i ovjerenu Izjavu o nekažnjavanju kojom 
dokazuje da gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili član 
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koje imaju ovlasti zastupanja, 
donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta nisu pravomoćnom presudom 
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osuđeni za kaznena djela iz članka 251. st. točka 1. od a) do f) Zakona o javnoj nabavi 
(NN 120/16), ne starija od 6 mjeseci od dana početka postupka nabave

Prijedlog izjave o nekažnjavanju nalazi se u prilogu ove Dokumentacije o nabavi (Prilog III.)

8.2. POTVRDA POREZNE UPRAVE
Sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 Naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog 
subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze 
plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:  
– u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
– u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema 

poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno 
posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za 
isključenje iz ove točke 8.2.:

– POTVRDU POREZNE UPRAVE ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje, 
ne stariju od dana početka ovog postupka nabave.

9. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI):
 Svi dokazi koji se prilažu za dokazivanje osnova za  isključenje i uvjeta sposobnosti 
ponuditelja mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim se 
namjerava sklopiti ugovor može se tražiti dostava izvornika ili ovjerenih preslika svih 
dokumenata kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti.

9.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI TE 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST

Svaki gospodarski subjekt mora u postupku dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili 
drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastanka.

Dokaz:
IZVADAK IZ SUDSKOG, OBRTNOG, STRUKOVNOG ILI DRUGOG ODGOVARAJUĆEG 
REGISTRA koji se vodi u državni članici njegova poslovnog nastana ili potvrda o ovlaštenju 
ili članstvu u određenoj organizaciji u državi njegova sjedišta, ne starije od 6 mjeseci od dana 
početka postupka nabave.

9.2. UVJETI EKONOMSKE I FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA, TE 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST1

Ponuditelj mora dokazati:
• solventnost koja se odnosi na račun, a podrazumijeva da nema evidentirane 

nepodmirene obveze. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti dokument 
izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 
gospodarskog subjekta

Dokaz: 
Dokument izdan od bankarskih institucija ili drugih financijskih institucija (BON-2, SOL-2 i sl.).

1 U slučaju zajednice ponuditelja, dokaz ispunjenja uvjeta ekonomske i financijske  sposobnosti utvrđuje se 
zajednički (kumulativno).
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10. VRSTA JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA KOJE TRAŽI NARUČITELJ2:

10.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 

Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kuna u vidu 
Bjanko zadužnice/Zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili polaganjem depozita. Rok 
važenja jamstva mora biti minimalno do 28.02.2022. godine. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo koje se naplaćuje u slučajevima  odustajanja 
ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, 
nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja potpisivanja ugovora, odnosno 
nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude šalje se u originalu na adresu Naručitelja.

Novčani polog uplaćuje se na račun Naručitelja:

Naziv: Grad Križevci
IBAN: HR9024020061821400000
Model HR68
Poziv na broj: 7706-OIB ponuditelja
Svrha plaćanja: Jamstvo za ozbiljnost ponude, JN/2022-21

U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dužan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati                  
(npr. preslika uplatnice ili drugo).

Rok valjanosti jamstva mora biti identičan roku valjanosti ponude. 
Jamstvo se vraća u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora odnosno dostave jamstva za 
uredno izvršenje ugovora.

10.2. JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA 

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora predati jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a i sa rokom 
važenja 30 dana od krajnjeg roka za izvršenje ugovora. 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku bjanko zadužnice/zadužnice 
ovjerene kod javnog bilježnika ili uplaćeni depozit. 

Bjanko zadužnica mora bit ovjerena kod javnog bilježnika.

Novčani polog uplaćuje se na račun Naručitelja:

Naziv: Grad Križevci
IBAN: HR9024020061821400000
Model HR68
Poziv na broj: 7706-OIB ponuditelja
Svrha plaćanja: Jamstvo za uredno izvršenje ugovora, JN/2022-21

2 U slučaju zajednice ponuditelja, jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice ponuditelja, te jamstvo mora 
sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja.
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11. SADRŽAJ PONUDE:

1. Popunjeni ponudbeni list (Prilog I.)

2. Dokazi gospodarskog subjekta3 (točke 6.i 7. Dokumentacije o nabavi)

3. Ispunjen i ovjeren Troškovnik (Prilog II.)

4. Ovjeren Projektni zadatak (Prilog IV.)

5. Jamstvo za ozbiljnost ponude (točka 10.1. Dokumentacije o nabavi)

12. ROK I UVJETI PLAĆANJA:
Isključuje se mogućnost plaćanja predujma, kao i mogućnost davanja sredstava osiguranja 
plaćanja od strane Naručitelja.

Plaćanje će se izvršiti na temelju ovjerenih e-računa, a prema stvarno izvršenoj usluzi.  

Plaćanja će se vršiti u roku od 30 dana od dana ovjere svakog pojedinog računa.

13. ROK VALJANOSTI PONUDE:  

Minimalno do 28.02.2022. godine

14. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE:
Jedinične cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora, osim u slučaju promjene 
zakonskih odredbi vezano za PPMV koji je uračunat u cijenu ponude. 

Način i uvjeti promjene cijene: cijena ponude može se promijeniti na više ili niže i to samo 
u dijelu koji se odnosi na iznose naknada (osobito Poseban porez na motorna vozila i sl.) čija 
je visina određena zakonom ili drugim propisom (dalje u tekstu: davanja), ukoliko do izmjene 
zakona, odnosno propisa dođe u vremenu od otvaranja ponude do isporuke vozila. U 
razdoblju do isporuke vozila odabrani ponuditelj može povisiti cijenu, odnosno sniziti istu 
razmjerno povišenju, odnosno sniženju vrijednosti davanja. 
Promjena ponuđene cijene na prijedlog odabranog ponuditelja izvršit će se na način da će 
odabrani ponuditelj dostaviti korisniku i naručitelju izračun davanja obračunatih prema 
zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i izračun davanja obračunatih prema 
zakonima koji vrijede u trenutku isporuke vozila. U slučaju grešaka u izračunu korisnik i 
naručitelj ovlašteni su tražiti ispravak izračuna. Ponuđena cijena može se povisiti odnosno 
sniziti sukladno izmjeni iznosa davanja primjenjujući isti obračun koji je korišten pri 
iskazivanju cijena u ponuđenom troškovniku. 
Promjena ponuđene cijene na prijedlog naručitelja ili korisnika izvršit će se na način da će, 
obzirom na podatke kojim raspolaže o vozilu, isporuci, uvozu i sl. naručitelj, odnosno korisnik 
od nadležnih institucija (Porezna uprava, Carinska uprava, Ministarstvo financija i sl.) 
zatražiti podatke o iznosima davanja obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku 
podnošenja ponude i davanja obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku isporuke 
vozila. Ukoliko naručitelj/korisnik utvrdi razliku u vrijednosti davanja izračun će dostaviti 
odabranom ponuditelju koji može odbiti izmjenu cijene uz prilaganje dokumentacije kojom 

3 Ponuditelj je dužan dostaviti Dokaze o sposobnosti i za podizvoditelja, ukoliko namjerava dio ugovora o javnoj 
nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja.
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dokazuje suprotno. Ukoliko se odabrani ponuditelj složi s dostavljenim izračunom ili se ne 
izjasni u roku od pet dana smatrat će se da se slaže s izmjenom cijene na niže za razliku 
navedenu u izračunu. 

Nakon izmjene cijene ponuditelj je dužan dostaviti novi izračun leasing obroka. 

Nakon isporuke vozila cijena leasing obroka je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja 
leasinga. 

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi 
(uključujući sva davanja do registracije vozila, svu traženu opremu i poseban porez na 
motorna vozila) i popusti. 

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije 
decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku, te cijenu 
ponude bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom 
listu Elektroničkog oglasnika, a iznos PDV-a se izračunava u sustavu prema prethodno 
unesenim iznosima. 

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom 
listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je 
upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a. 

Cijena ponude bez PDV-a mora sadržavati sve posredne i neposredne troškove i sva 
davanja: 

• nabavnu cijenu vozila sa svim davanjima do registracije vozila; 
• svu traženu opremu iz obrasca „Tehnička specifikacija vozila“; 
• porez na cestovna motorna vozila; 
• zimske gume
• eventualne troškove obrade operativnog leasinga i sve ostale troškove vezane za 
to.

15. KRITERIJ ZA ODABIR PRIHVATLJIVE I NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Prihvatljiva ponuda je ona ponuda, dostavljena za predmet nadmetanja, a koja potpuno 
zadovoljava sve tražene uvjete i zahtjeve iz poziva za dostavu ponude.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najnižom cijenom.
Grad Križevci kao javni naručitelj u ovom postupku ne može koristiti pravo na pretporez, 
stoga prilikom pregleda i ocjene ponuda uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu 
vrijednost.

U slučaju više ponuda s istom cijenom, bit će odabrana ponuda koja je ranije zaprimljena.

16. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Rok za dostavu ponude je 01.02.2022. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. 
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17. DOSTAVA PONUDE, OTVARANJE PONUDA I DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU:

Ponuditelj predaje ponudu poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, u zatvorenoj 
omotnici s adresom naručitelja:                  

Grad Križevci, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, 

s naznakom:
„Nabava motornog vozila –Ev.br. JN/2022-21 

- NE OTVARAJ “
i adresom ponuditelja na poleđini koverte.

Otvaranje ponuda nije javno.
Zakašnjele ponude bit će vraćene Ponuditelju neotvorene.
Svi Ponuditelji bit će pismeno obaviješteni o ishodu nadmetanja. 
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se ugovor. 

Naručitelj ne snosi troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u postupku nabave.

STRUČNO POVJERENSTVO NARUČITELJA


