ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE iz
Slavonskog Broda, V. Nazora 2A, p.p. 129, zastupan po ravnatelju prim. dr. sc. Anti
Cvitković, dr. med., spec. epidemiologije, započinje pregled i ocjenu ponuda u koju svrhu se
vodi slijedeći:
ZAPISNIK
o pregledu i ocjeni ponuda u
postupku nabave bagatelne vrijednosti:
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U SLAVONSKOM BRODU
za I. grupu predmeta nabave: Opskrba u ulici Vladimira Nazora
postupak pregleda i ocjene ponuda započinje 20. siječnja 2014.godine u 12:30 sati
Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije iz Slavonskog Broda,
Vladimira Nazora 2A, p.p. 129
Predmet nabave:
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U SLAVONSKOM BRODU
Podjela predmeta nabave:
Predmet nabave je podijeljen na dvije grupe:
I.
grupa: Opskrba u ulici Vladimira Nazora
II.
grupa: Opskrba u ulici Augusta Cesarca
Evidencijski broj nabave: EBV-01/14
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: iznosi 120.000,00 hrvatskih kuna
Planirana vrijednost za I. grupu predmeta nabave iznosi 100.000,00 kn (iznos bez PDV-a).
Planirana vrijednost za II. grupu predmeta nabave iznosi 20.000,00 kn (iznos bez PDV-a).
Naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:
Ponuditelji za I. grupu predmeta nabave:
1.) PROENERGY d.o.o. Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb
ponuda br. 016/2014, datum i vrijeme zaprimanja: 17.01.2014. 08:20h
2.) NOX GRUPA d.o.o. Dravska 17, 42000 Varaždin
ponuda br. P-0232-14-I, datum i vrijeme zaprimanja: 20.01.2014. 08:10h
3.) HEP-OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
ponuda br. 6-14-1, datum i vrijeme zaprimanja: 20.01.2014. 08:15h
Ponude su dostavljene pravovremeno.
Analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti na temelju kojih se utvrđuje
postoje li obvezni razlozi isključenja ponuditelja:
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 posebnom zakonu plaćanje tih
obaveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku
predstečajne nagodbe) u kojem slučaju se to dokazuje stavkom 3. ovog članka,
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata,

(3)

(4)

(5)

4. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine od početka postupka bagatelne
nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji
način
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. 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 3 (tri) mjeseca računajući od
dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama ponuditelja.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točke 2. ovog članka gospodarski subjekt
u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od
30 dana računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim
stranicama ponuditelja, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države
sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točke 4. ovog članka gospodarski subjekt
u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana
slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama ponuditelja.

Ponuditelj PROENERGY d.o.o. dostavio je kako slijedi:
a) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.1. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta, ovjerena kod javnog bilježnika OU-21/13, dana
19.11.2013., ne starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave
b) potvrda Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja od 18.12.2013. godine, ne
starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave
c) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.4. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta, ne starija od 30 dana računajući od dana slanja/objave
poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama ponuditelja - NEMA.
Ponuditelj NOX GRUPA d.o.o. dostavio je kako slijedi:
a) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.1. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta, ovjerena kod javnog bilježnika OV-11133/13, dana
23.10.2013., ne starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave
b) potvrda Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja od 13.01.2014. godine, ne
starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave
c) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.4. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta dana 17.01.2014., ne starija od 30 dana računajući od dana
slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama ponuditelja.
Ponuditelj HEP-OPSKRBA d.o.o. dostavio je kako slijedi:
a) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.1. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta, ovjerena kod javnog bilježnika OV-24/14, OV-25/14, dana
08.01.2014., ne starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave
b) potvrda Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja od 31.12.2013. godine, ne
starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave
c) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.4. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta, ne starija od 30 dana računajući od dana slanja/objave
poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama ponuditelja- NEMA.
Naziv i sjedište ponuditelja koji se isključuju i obrazloženje isključenja:
1.) PROENERGY d.o.o. Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb
2.) HEP-OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

Ponuditelji nisu dostavili Izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog
subjekta da u posljednje dvije godine od početka postupka bagatelne nabave nisu učinili težak
profesionalni propust. Ponude su nevaljane.
Valjanost ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti:
Ponude su valjane u pogledu oblika, sadržaja i cjelovitosti.
Analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja:
a) dokaz pravne i poslovne sposobnosti:
1. upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta. Upis u odgovarajući registar se dokazuje 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 slanja/objave poziva za dostavu
ponuda na internetskim stranicama ponuditelja
b) Dokaz tehničke i stručne sposobnosti:
2. važeća Dozvola za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom izdanu od
strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) sukladno Pravilniku o
dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti
Ponuditelj NOX GRUPA d.o.o. dostavio je kako slijedi:
1. izvadak iz sudskog registra od 23.10.2013. godine, ne stariji od tri mjeseca računajući od
dana početka postupka javne nabave.
2. važeća Dozvola za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom izdanu od strane
Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) sukladno Pravilniku o dozvolama za
obavljanje energetskih djelatnosti
Ispravci računskih pogrešaka u ponudama:
Nema računskih pogrešaka u ponudi.
Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene
ponuda i obrazloženje odbijanja:
1.) PROENERGY d.o.o. Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb
2.) HEP-OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Ponuditelji nisu dokazali svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda te sukladno
čl. 25. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, ponude se odbijaju.
Analiza valjanih ponuda prema kriteriju odabira:
Kriterij na temelju koje javni naručitelj temelji odabir ponude jest najniža cijena.
Ponuditelj NOX GRUPA d.o.o. dostavio je ponudu za cijenu od 34.004,10 kn odnosno
za ukupnu cijenu ponude u iznosu od 42.505,13 kn. Ponuditelj je dostavio ponudu
pravovremeno, uredno je potpisana i cijene su iskazane brojkama u hrvatskim kunama
i nisu više od planiranih sredstava za nabavu za I. grupu. Ponuditelj je dostavio dokaze
koji dokazuju sposobnost ponuditelja u skladu s pozivom za dostavu ponuda.
Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju odabira:
I. grupa:
1.) NOX GRUPA d.o.o.

cijena ponude = 34.004,10 kn

Naziv ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi i razlozi za
njegov odabir:
Za I. grupu predmeta nabave dostavljene su 3 (tri) ponude. Ponude ponuditelja PROENERGY
d.o.o. i HEP-OPSKRBA d.o.o. su nevaljale te sukladno čl. 25. Odluke o provedbi postupaka
nabave bagatelne vrijednosti, ponude se odbijaju. Preostala ponuda je ocijenjena kao
prihvatljiva. Određeni je kriterij najniže cijene. Odabrana je ponuda ponuditelja NOX
GRUPA d.o.o. s najnižom cijenom.
Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje Obavijesti o odabiru ili poništenju,
s obrazloženjem:
Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu odgovornoj osobi naručitelja donošenje Obavijesti
o odabiru za ponuditelja NOX GRUPA d.o.o. jer je ponuda u skladu s pozivom za dostavu
ponuda. Prema kriteriju odabira najniže cijene, ponuda je prihvatljiva.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
Postupak pregleda i ocjene ponuda dovršen je 20.01.2014. u 14:30 sati
Pregled i ocjenu ponuda izvršili su slijedeći ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:
1. Monika Sočković, dipl. oec.____________________________________________
2. Zvonimira Medverec Knežević, dipl. ing._________________________________

U Slavonskom Brodu, dana 20. siječnja 2014. godine
Broj: 01-125/01-2014

