MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
SAMCI 64
49245 GORNJA STUBICA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
Predmet nabave: Eksterna evaluacija projekta Studija GAA

Evidencijski broj nabave: BAG-03/16

Ur. broj: 01-365/16
U G. Stubici, travanj 2016.
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1. Opći podaci
1.1.
Naziv i sjedište naručitelja, OIB, žiro račun, broj telefona, broj telefaksa,
internetska adresa te adresa elektroničke pošte
Naručitelj: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica
OIB: 11298572202, MB: 00207349
Žiro račun: HR3823900011100011100
Tel: +385 49 587 888
Fax: +385 49 587 885
web: www.mhz.hr
e-mail: mhz@mhz.hr
Nabava se provodi na temelju:
a) Projekt Studio Galerije Antuna Augustinčića financiran je iz strukturnih fondova i
kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013., Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava RC.1.1.05-0009.
b) Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) i Odluke Ustavnog suda Republike
Hrvatske broj U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013. godine (NN 13/14); dalje Zakon.
1.2.
Osoba ili služba zadužena za kontakt
Bruno Kovačić, Tel: +385 49 587 888, Fax: +385 49 587 885, e-mail: mhz@mhz.hr
1.3.

Evidencijski broj nabave: BAG-03/16

1.4.
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl.
13. ZJN (NN 90/11, 83/13, 143/13)
Na temelju čl. 13. Zakona – ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj i s njima
povezane osobe ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana
zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).
1.5.
Vrsta postupka javne nabave
Bagatelna nabava
Postupak nabave vrši se sukladno članku 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,
80/13 i 143/13).
1.6.
Procijenjena vrijednost nabave
Predmet nabave: 40.000,00 kuna bez PDV-a
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1.7.
Usluge.

Vrsta ugovora o javnoj nabavi (robe, radovi ili usluge)

PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Opis predmeta nabave
Predmet nabave je nabava eksterne evaluacije Projekta Studio Galerije Antuna Augustinčića
koji je financiran iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.2013. (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava RC.1.1.05-0009).
2.2. Mjesto, vrijeme izvršenja ugovor, način plaćanja
Mjesto izvršenja: Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64
Način izvršenja: Ugovor
Vrijeme izvršenja Ugovora: 15 radnih dana
Plaćanje naručene usluge izvršit će se Ponuditelju virmanom ili drugim sredstvom
bezgotovinskog plaćanja, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka računa. Predujam je
isključen, kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja.
2.2. Način određivanja cijene ponude i rok valjanosti ponude
Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Cijena je nepromjenjiva za
vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi.
Cijena se piše brojkama.
Ponuditelj mora ponuditi sve stavke navedene u troškovniku i popuniti sve rubrike u
troškovniku predviđene za ispunjavanje. Za jednu stavku nije dozvoljeno nuditi više cijena ili
alternative.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.
Ukupna cijena ponude iskazuje se u Obrascu Ponudbeni list.
Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 90 dana otvaranja ponude.
2.3. Kriteriji odabira ponude
Najniža cijena.
2.4. Jezik i pismo na kojem se dostavlja ponuda
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Svi dokazi priloženi ponudi
moraju biti na hrvatskom jeziku.
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3. RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA ILI PONUDITELJA
3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje
postoje li razlozi za isključenje
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka Javne nabave:
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih 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:
a) Prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje
mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupka javne nabave (članak 254.), utaja
poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca
(članak 256.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje
(članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje
utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.),
zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) Prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294. A),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294. B), udruživanje za počinjenje
kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona
(„Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,
105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. a gospodarski subjekt u ponudi ili
zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca
računajući od dana početka postupka javne nabave. Ogledni primjerak ove Izjave
nalazi se u prilogu ove dokumentacije.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.
pod 1 od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s
drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu
za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o
kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi
provjere gore navedenih okolnosti naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja
zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
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1. Dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta , ili
2. 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 gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje
dokument iz kaznene evidencije pod a) ili
3. Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu 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, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s
ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog
subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz pod
a) b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena navedena u ovoj točki.
1.3.
Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno na temelju kojih
se utvrđuju razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta.
1.4.
Ostali razlozi za isključenje ponuditelja ako ih naručitelj koristi te dokumenti na
temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje.
Ne primjenjuje se.
4. UVJETI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJ MORA ISPUNITI DA BI DOKAZAO SPOSOBNOST
IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE I DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE JE DUŽAN DOSTAVITI
4.1. Dokaz Tehničke i stručne sposobnosti
4.1.1. Opće kvalifikacije
OPIS PROFILA STRUČNJAKA
Ponuditelj je obvezan podnijeti životopis stručnjaka i dokaze kojima se potvrđuje zadovoljavanje
kriterija:
Opće kvalifikacije:
-Diploma druge razine sveučilišnog studija (magisterij struke ili ekvivalent) iz područja
društvenih znanosti. Dokaz: svjedodžba diplomskog ili integriranog sveučilišnog studija.
Specifično radno iskustvo:
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-Iskustvo sudjelovanja postupka eksterne evaluacije projekata financiranih iz EU izvora. Dokaz:
izvještaj ili potvrda o uredno izvršenoj usluzi, odnosno potvrda poslodavca da je stručnjak izvršio
predmetnu uslugu.
Ostali uvjeti:
-Računalna pismenost: Ms Office, Outlook, Internet.
Traženi dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
1. Popunjeni Ponudbeni list (sve stavke),
2. Popunjen Troškovnik (sve stavke),
3. Dokumenti iz točke 3.1. ove dokumentacije za nadmetanje kojima ponuditelj dokazuje
da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
4. Traženi dokazi sposobnosti iz točke 4. ovog Poziva za dostavu ponude,
Ponuda se izrađuje tako da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda
ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Ponuda se uvezuje tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr.
uvezivanjem u cjelinu s jamstvenikom na poleđini).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje tako da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova.
Stranice ponude se označuju brojem tako da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica
ponude.
6. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom
naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda
odnosi, s naznakom „NE OTVARAJ“ te ostalim podacima sukladno ovom Pozivu.
Ponuda se dostavlja na adresu: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica s
naznakom – Eksterna evaluacija projekta Studija GAA.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatno pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti
svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti
način kao i ponuda.
Krajnji rok za dostavu ponude je 10. svibanj 2016. godine do 12 sati bez obzira na način dostave.
Otvaranje ponuda nije javno.
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7.OBAVIJESTI O REZULTATIMA NABAVE
Pisanu obavijest o rezultatima nabave, Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u najkraćem roku, a
najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
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PRILOG 1. OPIS POSLOVA
Predmet ponude: Eksterna evaluacija Projekta Studio Galerije Antuna Augustinčića koji je
financiran iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013. (Ugovor
o dodjeli bespovratnih sredstava RC.1.1.05-0009).
Instrument: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava RC.1.1.05-0009.
Naziv naručitelja: Muzeji Hrvatskog zagorja
KONTEKST NABAVE USLUGA
CILJ I OPSEG VANJSKE EVALUACIJE
Cilj:
Cilj eksterne evaluacije je izrada izvješća, koju je korisnik financijskih sredstava (Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava RC.1.1.05-0009) dužan dostaviti ugovaratelju. Vrijednost evaluacije ovisi
o kvaliteti i kredibilnosti danih preporuka evaluatora. Preporuke bi morale biti realne, provedive
i korisne te dati upute na načine kreiranja boljeg, uspješnijeg i učinkovitijeg projekta. Primjena
evaluacije treba proizlaziti iz potrebe da se dobiju savjeti koji se mogu praktično upotrijebiti za
usklađivanje dizajna i poboljšanje provedbe budućih intervencija.
Opseg:
Relevantnost primjerenosti ciljeva projekta u odnosu na probleme koje nastoji riješiti te s
obzirom na okruženje u kojem se projekt odvija. Ovaj kriterij također uključuje ocjenu kvalitete
pripreme i formuliranja projekta, to jest, logiku i cjelovitost procesa planiranja projekta,
unutarnju logiku i usklađenost dizajna.
Učinkovitost rezultata projekta ostvarenog u okvirima razumnih troškova te razmatranje kako
dobro su uložena sredstva pretvorena u aktivnosti, u smislu kvalitete, kvantitete i vremenskog
okvira, kao i kvalitete postignutih rezultata. Je li primijenjen najučinkovitiji postupak, ovaj kriterij
općenito zahtjeva uspoređivanje projekta s drugim pristupima kojima se mogu postići isti
rezultati.
Efektivnost ocjenjuje se kako rezultati doprinose ostvarenju cilja projekta i kakav je bio utjecaj
pretpostavki na projektna postignuća. Također obuhvaća ocjenu koristi koje ciljna skupina
dobiva projektom.
Utjecaj je kriterij koji razmatra utjecaj projekta na definirani „opći cilj“.
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Održivost opstajanja koristi proizašlih iz projekta nakon prestanka priljeva vanjskih izvora
sredstava, s posebnim naglaskom na postojanje vlasništva ('ownership') ciljne skupine nad
projektnim rezultatima te financijske i institucionalne održivosti.
ULOGA I RESURSI NARUČITELJA U PROVEDBI VANJSKE EVALUACIJE
Naručitelj ima obvezu da:
-stavi na raspolaganje sva izrađena izvješća
-stavi na raspolaganje računovodstvenu i drugu dokumentaciju
-osigura odgovarajući radni prostor za rad Pružatelja usluge
-pruži potrebna objašnjenja glede problematike i pitanja koja se odnose na postupak evaluacije
-osigura usluge vlastite elektroničke obrade podataka.
ULOGA I RESURSI PRUŽATELJA USLUGE U PROVEDBI VANJSKE EVALUACIJE
Pružatelj usluge se obvezuje na sljedeće:
-dostavlja Nacrt izvješća o obavljenoj eksternoj evaluaciji u tri primjerka na hrvatskom jeziku.
Izvješće o obavljenoj evaluaciji sastavlja se u skladu sa stručnim mišljenjem i međunarodnim
evaluacijskim standardima. Naručitelj usluge može dostaviti pismene primjedbe na Nacrt
izvješća u roku od 8 dana od dana primitka Nacrta. Ako Naručitelj usluge ne dostavi primjedbe u
spomenutom roku, smatrat će se da nema primjedbi na Nacrt izvješća,
-organizira i provodi sve aktivnosti definirane u Opisu poslova,
-osigurava prostor za rad angažiranih stručnjaka i suradnika, te adekvatnu opremu i računalnu
podršku za stručnjake,
-uključivanje osnovnih elemenata vidljivosti povezanih s EU fondovima u objavljeno izvješće,
koje proizlazi iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava RC.1.1.05-0009
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PRILOG 2. TROŠKOVNIK

NAZIV USLUGE

Jedinica

Pripremanje procesa
dan
eksterne evaluacije, uvid
u dokumentaciju
Intervju sa sudionicima u dan
projektu i projektnom
timu
Analiza i provjera
dan
provedenih aktivnosti,
pregled dokumentacija
Prezentiranje nacrta
dan
izvješća o obavljenoj
eksternoj evaluaciji
projektnom timu i
razgovor o nalazima
Izrada i tisak izvješća o
dan
obavljenoj eksternoj
evaluaciji (tri papirnata
primjerka i spremanje na
tri digitalna medija)
SVEUKUPNO u kunama BEZ PDV-a
PDV
SVEUKUPNO u kunama s PDV-om

M.P.

Broj
2

CIJENA bez PDV-a po
danu

IZNOS bez PDV-a
Ukupno

1
2
1

3

__________________________
(pečat i potpis odgovorne osobe)
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Prilog 3
PONUDBENI LIST
Predmet nabave: Eksterna evaluacija troškova projekta Studija GAA
Naziv i sjedište naručitelja:
Naručitelj je Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, MB: 0207349, OIB:
11298572202 telefon + 385 49587888, telefaks: + 38549587885, mhz@mhz.hr, www.mhz.hr.
Podaci o ponuditelju
1. Naziv, sjedište i adresa ponuditelja odnosno člana zajednice ponuditelja:
________________________________________________________________________
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je
primjenjivo):
________________________________________________________________________
IBAN: _____________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a
(potrebno je zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti)

DA

NE

Adresa za dostavu pošte i adresa e-pošte:
________________________________________________________________________
Kontakt osoba: ___________________________________________________________
Broj telefona: ________________________Broj faksa:____________________________

Cijena ponude bez PDV-a:
________________________________________________________________________
(cijena ponude u brojkama)
Iznos PDV-a: ____________________________________________________________
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Cijena ponude s PDV-om:
________________________________________________________________________
(ukupna cijena ponude u brojkama)
NAPOMENA: Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za
upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno

U _______________, ______._______. 2016. godine.
(mjesto)
(datum)
ZA PONUDITELJA
__________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe)
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Temeljem članka 67. stavka 1. točke 1., i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i
13/14 - Odluka USRH), dajem sljedeću

IZJAVU

Ja, ____________________ (ime i prezime) iz __________________ izjavljujem da mi nije izrečena
pravomoćno osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih 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: prijevara, prijevara u gospodarskom
poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju,
zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca,
zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje
utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u
sustavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona, odnosno za kaznena djela: prijevare, pranja novca,
prijevare u gospodarskom poslovanju, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u
gospodarskom poslovanju, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti,
zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i davanja
mita prema Kaznenom zakonu (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,
84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Ovu izjavu dajem osobno, za sebe, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta________________________ (tvrtka) sa sjedištem u ____________________ i za gospodarski
subjekt.

U _______________, ______._______. 2016. godine.
(mjesto)
(datum)

M.P.
___________________________________
(potpis osobe ovlaštene po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta)
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