REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAŽ
KLASA : 302-03/20-01/01
URBROJ : 2100/04-03/20-68
U Dražu, 03. rujna 2020. godine
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
-putem web stranice Naručitelja

PREDMET: Odgovor na upit

Naručitelj je zaprimio Upit gospodarskog subjekta putem elektroničke pošte dana 03. rujna 2020.
godine u 15:00 sati. Temeljem točke 1.2. podtočke 1.2.2. Poziva na dostavu ponuda u postupku
jednostavne nabave usluge obrazovanja-osposobljavanja kroz program Gerontodomoćica u
sklopu projekta „Želim raditi-projekt zapošljavanja žena“, Evidencijski broj jednostavne
nabave:OD-29/20, KLASA: 302-03/20-01/01 URBROJ: 2100/04-02/20-62 od 31. kolovoza 2020.
godine, Naručitelj dodatne informacije i objašnjenja a povodom Upita stavlja na raspolaganje na
isti način kao i osnovnu dokumentaciju-objavom na web stranici https://www.draz.hr/javnanabava/jednostavna-nabava , kako slijedi:

Upit gospodarskog subjekta:
„Poštovana,
možete li nam pojasniti dvije stvari vezano za poziv na dostavu ponude u postupku
jednostavne nabave usluge obrazovanja-osposobljavanja kroz program Gerontodomaćica u
sklopu projekta Želim raditi – projekt za zapošljavanje žena?
1.
Ponudbeni list- tu stoji ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave
oslobođen PDV-a upisati zakonsku osnovu. S obzirom na to da mi nismo u sustavu PDV-a
za verificirane programe stavljamo li pod stavku Iznos PDV-A tekst „PDV nije obračunat
temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost“ ili neki iznos u
brojevima poput 0,00 kn?
2.
U dokumentaciji ne stoji da Izjava o nekažnjavanju treba biti ovjerena kod javnog
bilježnika, dok u prilogu je naglašeno da treba biti. Što je na kraju ispravno, trebamo li je
ovjeriti kod javnog bilježnika ili ne?
Unaprijed se zahvaljujemo na odgovorima.“

Odgovor Naručitelja:
U Ponudbenom listu-Prilog 1. Poziva na dostavu ponuda pod „Iznos PDV-a :“ jasno je naznačena
fusnota u kojoj stoji:“ 1 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a
upisati zakonsku osnovu.“

Dakle, na crtu iza teksta „Iznos PDV-a“ upisujete zakonsku osnovu prema kojoj niste u sustavu
PDV-a odnosno prema kojoj ste oslobođeni PDV-a. U Vašem slučaju, možete upisati navod kako
ste postavili u pitanju.
Napominjemo da prilikom popunjavanja Troškovnika-Prilog 3, slijedite upute iz fusnote, dakle,
„1 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a upisati 0,00.“

U Izjavi o nekažnjavanju-Prilog 2. u fusnoti stoji jasna uputa: „1 Ovaj obrazac Izjave o
nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika (ili kod nadležne
sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj).“

Dakle, obvezna je ovjera potpisa davatelja Izjave od strane javnog bilježnika.
Obzirom da zbog upita gospodarskog subjekta odnosno odgovora Naručitelja nije potrebna
izmjena Poziva na dostavu ponuda te je odgovor na upit dan te pravovremeno objavljen putem
službene stranice Naručitelja, ne mijenja se rok za dostavu ponuda.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA PRIPREMU I PROVEDBU
POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

