REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAŽ
KLASA : 302-03/20-01/13
URBROJ : 2100/04-03/20-04
U Dražu, 01. prosinca 2020. godine
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
-putem weba
PREDMET: Pojašnjenje dokumentacije
- dostavlja se
U postupku jednostavne nabave robe „Nabava vozila“ u sklopu projekta „Omogućimo
socijalnu uključenost starijih osoba u općini Draž – briga za kvalitetan život osoba starije
životne dobi“ UP.02.2.2.06.0278 Evidencijski broj nabave: OD-43/20, a temeljem Poziva
na dostavu ponuda KLASA : 302-03/20-01/13 URBROJ : 2100/04-03/20-02 od 27.
studenoga
2020.
godine
objavljenog
na
https://www.draz.hr/javnanabava/jednostavna-nabava , Naručitelj Općina Draž je dana 01. prosinca 2020. godine
zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta (poslan e-mail dana 30. studenog
2020. godine u 15:22 na adresu projekti@draz.hr). Gospodarskom subjektu odgovoreno
je putem e-mail, a u cilju transparentnog i jednakog postupanja, Naručitelj na web stranici
na kojoj je objavljen i Poziv na dostavu ponuda, objavljuje upit te odgovor na upit.
UPIT:
„Poštovani,
Molim Vas informaciju, da li je procijenjena vrijednost nabava i bez PPMV-a ?“
ODGOVOR NARUČITELJA:
„Poštovani,
Zakonom o javnoj nabavi (120/16) propisano je u članku 17. „Izračunavanje procijenjene
vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV),
uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u
dokumentaciji o nabavi.“. Analogno tome, iako je u predmetnom postupku riječ o provedbi
jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi jednostavnih nabava Općine Draž ,
KLASA: 023-02/17-01/01 URBROJ: 2100/04-02/17-01 od 14.lipnja 2017. godine,
također se za procijenjenu vrijednost nabave uzima iznos bez PDV-a.
Sukladno točki II. PODACI O POSTUPKU I PREDMETU NABAVE 2.PROCIJENJENA
VRIJEDNOST NABAVE (Poziva na dostavu ponuda KLASA : 302-03/20-01/13 URBROJ :

2100/04-03/20-02 od 27. studenoga 2020. godine): „Procijenjena vrijednost nabave
iznosi 188.000,00 HRK bez PDV-a. Predmet nabave nije podijeljen na grupe te se
procijenjena vrijednost nabave odnosi na cjelokupan predmet nabave.“
Također, sukladno točki II. PODACI O POSTUPKU I PREDMETU NABAVE 6. TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE VOZILA I TROŠKOVNIK propisno je među ostalim; „Stavke u ponudbenom
Troškovniku (Prilog III.) treba iskazati po jedinici mjere, količini, jed. cijeni bez PDV-a,
iznos Posebnog poreza na motorna vozila (PPMV), cijena ponude s Posebnim porezom na
motorna vozila (PPMV) bez PDV, iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV i Posebnim
porezom na motorna vozila (PPMV) .“
Točkom IV.PODACI O PONUDI 6. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE (Poziva na
dostavu ponuda KLASA : 302-03/20-01/13 URBROJ : 2100/04-03/20-02 od 27.
studenoga 2020. godine) propisano je:
„Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama (HRK).
Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na
dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u TroškovnikuPrilog III.
U Ponudbenom listu- Prilog I. (sukladno uputama u istom) ponuditelji su dužni iskazati:
- cijenu ponude bez PDV-a s uključenim Posebnim porezom na motorna vozila (PPMV)
- iznos PDV-a
- cijenu ponude s PDV-om i Posebnim porezom na motorna vozila (PPMV)
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave
oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za
upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan
na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto
predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku Prilog III. ne
odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu
Prilog I., vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi
i popusti, sva davanja do registracije vozila, obvezna i posebna oprema, dodatni zahtjevi
te minimalni jamstveni rok sukladno upisanim podacima u Prilogu IV. Tehničke
specifikacije vozila“.
Nastavno na gore rečeno, procijenjena vrijednost nabave iznosi 188.000,00 HRK bez PDVa!“.

UPIT:

„…molim Vas da provjerite troškovnik mislim da nije dobar
PDV se ne računa na jediničnu cijenu sa PPMV-om, PDV se računa samo na jediničnu cijenu
nakon toga se PPMV zbraja na jediničnu cijenu sa PDV-om
Trebalo bi biti ovako:
jedinična cijena:
PDV:
ukupna cijena sa PDV-om:
PPMV:
ukupna cijena sa PDV-om i PPMV-om:“
ODGOVOR NARUČITELJA:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se ne mijenja
dokumentacija odnosno Poziv na dostavu ponuda KLASA : 302-03/20-01/13 URBROJ :
2100/04-03/20-02 od 27. studenoga 2020. godine.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA PRIPREMU I PROVEDBU
POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

