OPĆINA LOKVE

Poziv na dostavu
ponuda
-

ZA NABAVKU USLUGA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE LOKVE

KLASA: 350-01/15-01/03
UR.BROJ: 2112-02/1-15-1
Lokve, 24. travnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE
1. JAVNI NARUČITELJ:
Naziv: OPĆINA LOKVE
Sjedište: Šetalište Golubinjak 6
OIB: 28587364712
Tel. /faks: +38551831255, +38551508077
Internetska adresa: www.lokve.hr
Adresa e-pošte: opcina@lokve.hr
2. PREDMET NABAVE:
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve
Interna oznaka postupka:BN/36-01/15
3. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 199.000,00
4. REDNI BROJ IZ PLANA NABAVE: BN-36
5. UVJETI PLAĆANJA:
Virmanski, u roku od najviše 30 dana od datuma ovjere računa za isporučenu uslugu odnosno
za svaku pojedinu fazu izrade.
Avansno plaćanje je isključeno.
Način plaćanja – obročno.
6. KRITERIJ ZA ODABIR:
Najniža cijena uz ispunjenje svih uvjeta iz poziva.
Po odabiru najpovoljnije ponude sa izabranim ponuđačem sklopit će se ugovor.
7. ROK VALJANOSTI PONUDE
Najmanje 90 (devedeset) dana od dana dostave/objave poziva.
8. OPIS PREDMETA NABAVE:
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lokve izrađuju se prema Odluci o izradi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve, te u skladu sa Zakonom o
prostornom uređenju (NN 153/13) i prema Pravilniku o sadržaju i mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN
106/98, 39/04, 45/04 – ispravak, 163/04 i 09/11).
Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana:
usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima donesenim
na temelju tog Zakona, te ostalim propisima koji su stupili na snagu nakon njegova
donošenja, usklađenje s dokumentom prostornog uređenja više razine PPU PGŽ
formiranje novih sportsko-rekreacijskih zona
formiranje novih turističkih zona

formiranje pristaništa i plovnih puteva na Lokvarskom jezeru
formiranje zona za seoska gospodarstva
formiranje kampa u Mrzlim vodicama
promjena građevinskih područja naselja: proširenja građevinskih područja naselja kao i
korekcije postojećih
promjena granica izdvojenih građevinskih područja:
- redefiniranje poslovnih zona
- redefiniranje turističkih zona
- redefiniranje groblja u naselju Lokve
prenamjena turističke zone T1/3
brisanje izdvojenih građevinskih područja sukladno planu više razine
ostale ispravke i dopune koje su uočene potrebitim tijekom provedbe Plana
9. ROKOVI IZRADE:
Za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se slijedeći rokovi:
izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - 90 dana
javni uvid u trajanju od 15 dana
izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana – 50 dana
utvrđivanje konačnog prijedloga Plana - 30 dana po dobivanju mišljenja tijela i osoba
određenih posebnim propisima
donošenje Plana - 30 dana po dobivanju suglasnosti/mišljenja JU Zavoda.
Mišljenja i suglasnosti prema članku 107. i članku 108. Zakona o prostornom uređenju ishoditi
će se u zakonom određenim rokovima
10. KOLIČINA PREDMETA NABAVE:
Izrada i predaja potrebnog broja primjeraka nacrta prijedloga, prijedloga plana i nacrta
konačnog prijedloga plana.
Izrada i predaja (5) pet primjeraka plana uvezanih u mape formata A4 i 5(pet) primjeraka CD-a
sa cjelokupnim sadržajem (dwg i doc).
11.DOKAZ O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta
Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga ne starija od 30 dana
Rješenje/ovlaštenje:da je na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje
suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 118/09) izdana
suglasnost ponuditelju za obavljanje stručnih poslova u vezi s pripremom i donošenjem
dokumenata prostornog uređenja
Dokaz o sposobnosti ponuditelj treba dostaviti kao neovjerenu presliku a u slučaju potrebe
naručitelj može od strane ponuditelja zahtijevati i dostavu izvornika na uvid.
12.RAZLOZI ISKLJUČENJA
1) Naručitelj može isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od 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, sukladno
odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava,
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda
plaćanja (primjerice u postupka predstečajne nagodbe)
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim dijelom Odluke,

4. ako je gospodarski subjekt isporučio robu, usluge i/ili izvršio radove temeljem prethodnog
ugovora sa naručiteljem koji nije izvršen sukladno preuzetim ugovornim obvezama,
5. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka bagatelne nabave
učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način,
6. ako ima dugovanja prema Općini Lokve,
(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovog članka gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva na
dostavu ponude.
(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovog članka gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koje ne smije biti starija od 30 dana
računajući od dana slanja/objave poziva na dostavu ponude, ili važeći jednakovrijedni
dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda.
13.JAMSTVA
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj odabrane ponude će kao isporučitelj morati prilikom sklapanja ugovora dostaviti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice solemizirane od strane
javnog bilježnika u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 30 dana od
uspješno pruženih usluga.
Dobrim izvršenjem posla smatra se isporuka prema ugovoru uz poštivanje rokova i kvalitete.

14. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) - prilog 1
Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) - prilog 2
Dokazi (traženi dokumenti):
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta; Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga ne starija od
30 dana; Rješenje/ovlaštenje (suglasnost ponuditelju za obavljanje stručnih poslova u
vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja)
Izjava o nekažnjavanju – prilog 3
Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – prilog 4
15 .NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:
Ponuda se dostavlja poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve.
S naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE“ – Izrada izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Lokve).
Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda
odnosno u slučaju zakašnjele ponude kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju.

16. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
29. travnja 2015. godine do 12:00 sati.
17. MJESTO ZA DOSTAVU PONUDE
Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve
18. ROK IZVRŠENJA:
Prema dinamici poslova utvrđeno ugovorom a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ br. 153/13)
19.NAČIN IZVRŠENJA: sklapanje Ugovora
20. OTVARANJE PONUDA:
Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda
21. KONTAKT OSOBE NARUČITELJA
Kontakt osoba:Sanja Čop
Tel: +38551831255
Adresa e-pošte: sanja@lokve.hr
22. OBAVIJEST O REZULTATIMA:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 7
dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Jedinstveni upravni odjel
Općine Lokve

