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                          REPUBLIKA HRVATSKA
      KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
                        OPĆINA  GORNJA RIJEKA
   		         Stručno povjerenstvo
    
KLASA: 322-01/22-01/02
URBROJ: 2137-25-22-2
Gornja Rijeka, 11. ožujka 2022.

  	Na temelju članka 3. i 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 26/18) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Gornja Rijeka, 406-01/17-01/03, URBROJ: 2137/25-17-1 od 5. travnja 2017. godine i točke 7.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2022. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 28/21) Općina Gornja Rijeka Općine Gornja Rijeka upućuje 

                                                                          
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE


NARUČITELJ: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka, OIB: 38669993312	

OSOBA ZA KONTAKT: Andreja Bogdan, pročelnica JUO, tel. 048/855-021,                    
                                 
DJELATNOST ZA KOJU SE SKLAPA UGOVOR: Obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja na području Općine Gornja Rijeka 

VRSTA I OPSEG POSLOVA: Predmet nabave je usluga hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora na području Općine Gornja Rijeka, sukladno odredbama čl. 62. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) i Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21). 
	Pod hvatanjem životinja bez nadzora podrazumijeva se: 
- primanje prijava Naručitelja o napuštenim ili izgubljenim psima, hvatanje i prijevoz napuštenih ili izgubljenih pasa sa javnih površina na području Općine Gornja Rijeka, prema pozivima nadležne službe Općine Gornja Rijeka (odabrani ponuditelj dužan je izaći na teren po pozivu nadležne službe Općine Gornja Rijeka najkasnije u roku od 24 sati od zaprimanja poziva). 
	Pod zbrinjavanjem napuštenih ili izgubljenih pasa smatra se: 
	osiguranje veterinarsko-zdravstvene zaštite životinja za cijelo vrijeme boravka u skloništu, 

osiguranje smještaja, hrane, vode te prikladnog prostora za boravak životinja u skloništu, 
	osiguranje označavanja pronađenih neoznačenih pasa u roku od deset dana od dolaska u sklonište, 
	osiguranje trajne sterilizacije pronađenih pasa osim označenih životinja kada je moguće pronaći vlasnika, 
traženje vlasnika napuštenih ili izgubljenih pasa, 
vođenje fizičke evidencije svake životinje s fotografijom prilikom primitka te evidentiranje svakog podatka vezanog za životinju dok je u skloništu, 
vođenje kataloga životinja u svrhu oglašavanja sa redovnim ažuriranjem istoga, 
aktivno provođenje udomljavanja životinja. 
	Odabrani ponuditelj dužan je podatke o napuštenim ili izgubljenim psima evidentirati putem jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene životinje sukladno članku 68. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19.), te omogućiti uvid o svim podacima o životinjama putem web stranice.

GODIŠNJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 62.400,00 kn
	
VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR: 2.4.2022.-1.4.2023.

OZNAKA IZ JEDINSTVENOG RIJEČNIKA JAVNE NABAVE: CPV 85200000-1 Veterinarske usluge

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 10/2022

MJESTO OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI: Mjesto obavljanja komunalne djelatnosti je područje Općine Gornja Rijeka.

 TROŠKOVNIK, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, KOLIČINE PREDMETA NABAVE 
Predviđena količina predmeta nabave određena je u Troškovniku (Prilog 2), a stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine, sukladno članku 4. Pravilnika.
Nestandardizirani Troškovnik (Prilog 2) potrebno je popuniti u danom Excel dokumentu te  priložiti kao sastavni dio ponude.
Troškovnik se popunjava, kako slijedi:
Sve cijene se izražavaju decimalnim brojevima, s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta.
Ponuditelj mora ispuniti cijene za sve stavke Troškovnika.
Ako određenu uslugu, naknadu ili trošak ponuditelj neće naplaćivati ili je uračunata u cijenu  neke druge stavke troškovnika, ponuditelj je obvezan upisati iznos 0,00.
Ponuditelj ne smije brisati, dopunjavati ili na bilo koji drugi način mijenjati bilo koji dio Troškovnika.
Ponuditelj ispunjava Troškovnik na način da:
	u stupac ''Jedinična cijena stavke'' upisuje jediničnu cijenu koju nudi bez poreza na dodanu vrijednost za svaku pojedinu stavku Troškovnika

ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost upisuje iznos PDV-a u predviđenu ćeliju, a ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost mjesto predviđeno za unos iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno
sveukupna cijena s PDV-om izračunava se kao zbroj ukupne cijene ponude bez  poreza na dodanu vrijednost i iznosa poreza na dodanu vrijednost

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA
Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma, kao i davanja sredstava osiguranja plaćanja.
Plaćanje za izvršenu uslugu izvršavat će se mjesečno, u roku do 30 dana od dana primitka računa za obavljenu uslugu.
Obračun izvršenih usluga vršit će se na temelju stvarno izvršenih usluga i jediničnih cijena iz 
ugovornog Troškovnika.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena.

UGOVOR:
Sastavni dio ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti, odnosno komunalnog posla je Program održavanja komunalne infrastrukture i izmjene i dopune navedenog Programa.





UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI MORAJU ISPUNITI:
	
	UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA


	1.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti: 
	Ponuditelj je obvezan kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti u ponudi dostaviti - isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća povrda. Isprava se dostavlja u neovjerenoj fotokopiji ili kao elektronički ispis isprave.

	1.2. Tehnička i stručna sposobnost
	- Rješenje Ministarstva poljoprivrede o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti životinja (NN broj 102/17, 32/19). Iz rješenja mora biti razvidno da je sklonište na području Koprivničko-križevačke županije.

Sukladno članku 61. Zakona o zaštiti životinja sklonište ne može početi obavljati djelatnost  bez rješenja o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje  sa životinjama koje donosi nadležno tijelo. 
Sukladno članku 62. Zakona o zaštiti životinja, jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem osobe iz članka 61. stavka 1. Zakona o zaštiti životinja koje se nalaze na području jedinice područne(regionalne) samouprave u kojoj je smještena jedinica lokalne samouprave.

ROK VALJANOSTI PONUDE: 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

JAMSTVA
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
	Ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu, koja je prilog Javnog poziva za dostavu ponude, kojom se obvezuje da će u slučaju odabira njegove ponude i sklapanja ugovora kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostaviti zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu pri javnom bilježniku u visini 10.000,00 kuna s rokom valjanosti do isteka ugovora.   	
 
NAČIN IZVRŠENJA: sa odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor.

SADRŽAJ PONUDE:
Popunjen i ovjeren Ponudbeni list (Prilog 1)
Popunjen i ovjeren Troškovnik (Prilog 2)
Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
Dokazi tehničke i stručne sposobnosti
 Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Prilog 3) 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:  21. ožujka 2022. godine do 8,00 sati. 

NAČIN DOSTAVE PONUDE I ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA:
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili se predaje osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka na adresi: Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka do 8,00 sati ili putem maila na adresu opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr . Vrijeme poštanskog žiga se ne uvažava, ponuda mora stići na adresu naručitelja najkasnije do 21.3.2022. do 8,00 sati.


PROPISI
Na temelju odredbe članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do  500.000,00 kn (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Na provedbu ovog postupka primjenjuje se Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Gornja Rijeka, KLASA: 406-01/17-01/03, URBROJ: 2137/25-17-1 od 4. travnja 2017. godine.


                                                                      Stručno povjerenstvo

	


