Zagreb, 05.05.2015.
Ur.br: UR- 76/2016

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. Naziv i sjedište Naručitelja:
Hrvatski akademski sportski savez
Horvadanski zavoj 15,
Zagreb
2. Predmet nabave:
Hotelske i restoranske usluge za provedbu UniSport HR Finals
3. Vrsta postupka javne nabave:
Ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi
4. Evidencijski broj nabave:
EV-IIB-1/2016
5. Mjesto gdje je objavljen Zahtjev za prikupljanje ponuda:
Mrežne stranice udruge – www.unisport.hr
Objavljeno: 13.4.2016.
6. Datum početka pregleda i ocjene ponuda:
05.05.2016.
7. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:
PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč
OIB: 57444289760
8. Podatci o pojašnjenju i/ili upotpunjavanju dokumenata sukladno člancima 67. do
74. Zakona, ako ih je bilo:
Ne primjenjuje se.
9. Podatke o pojašnjenju ponuda, ako ih je bilo:
Ne primjenjuje se.
10. Analitički prikaz traženih i danih dokumenata

PODACI IZ PONUDA/REDNI BROJ PONUDE
Naziv i sjedište ponuditelja ili zajednice ponuditelja

Broj i datum ponude
Cijena ponude bez PDV (HRK)
Iznos PDVa
Cijena ponude sa porezom na dodanu vrijednost i iznosom boravišne pristojbe
Razlozi isključenja (obavezni)
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomodno osuđena za bilo ko je od sljededih kaznenih
djela odnosno za odgovarajuda kaznena djela prema propisima države sjedišta gospod arskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

1
PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč
OIB: 57444289760
1
02.05.2016.
439 245,00 HRK
57 101,85 HRK
508 391,85 HRK
1
+

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (člana k 252.), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256. ), subvencijska prijevara
(članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito p ogodovanje (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 go spodarskom 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 ove točke, gospodarski subjekt dužan je dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta, a koja izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajudi od dana početka postupka javne nabav e.
Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu pladanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranj e, osim ako mu prema

+

posebnom zakonu pladanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda pladanja (primjerice u postupku pred stečajne nagodbe). Gospodarski subjekt
dužan je u ponudi dostaviti: 1) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajudi od dana početka postupka javne
nabave, ili 2) važedi jednakovrijedni dokument nadležnog tijela drža ve sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz podtočke 1) ove točke, ili
3) izjavu pod prisegom ili odgovarajudu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred n adležne sudske ili upravne
vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpis om kod bilježnika, koje
ne smiju biti starije od 30 dana računajudi od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz
podtočke 1) ove točke ili jednakovrijedni dokument iz podtočke 2) ove točke.
Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ZJN.
Isključiti: Da / Ne
Razlozi isključenja (ostali)
Prikaz traženog i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude,
Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10 000,00kn. Upladeno 02.05.2016. na račun Naručitelja.
Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti:
Naziv i sjedište ponuditelja ili zajednice ponuditelja

Cjelovita ponuda
Sadržaj ponude
Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list
Pravilno označene stranice
Ispravno popunjen troškovnik
Ponuda pisana neizbrisivom tintom
Jezik ponude: hrvatski
Rok valjanosti ponude: 60 dana
Preslika ponude
Ispravci u ponudi sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Odbijanje ponude: Da /Ne
Prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja
Dokaz pravne i poslovne sposobnosti: Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajudi registar

+
NE
N/P
+
1
PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč
OIB: 57444289760
+
+
+
+
+
+
+
+
N/P
N/P
Ne
1
+

potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajudi od dana početka postupka javne nabave
BON1 kao dokaz koji sadrži opde podatke o ponuditelju, podatke i pokazatelje o njegovu poslovanju u protekle dvije godine, kretanje broja zaposle nih i
njihove prosječne plade, stanje novčanih sredstava tijekom protekle godine, rang tvrtke u razredu, tj. u odnosnoj djelatnosti , objašnjenja navedenih
pokazatelja, time dokazuje svoj bonitet (ne smije imati iskazani gubitak). a. Dokaz se može priložiti u neovjerenoj preslici sukladno čl 75. Zakona o javnoj
nabavi
BON2 ili SOL2 kao dokaz kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ne smije biti u blokadi računa u posljednjih 6 (šest) mjeseci od dana
izdavanja isprave. Dokaz se može priložiti i u neovjerenoj preslici (sukladno čl 75. Zakona o javnoj nabavi).
izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta za razdoblje do najviše tri posljednje dostupne financijske godine (ovisno o datumu osnivanja ili početka
obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o prometu dostupna).
Popis značajnih ugovora o istim ili istovrsnim uslugama izvršenih u posljednje 3 (tri) godine:
Popis ugovora o uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj god ini. Popis ugovora sadrži
iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne
strane o zadovoljavajudem izvršenju maksimalno 5 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čij i je zbrojeni iznos (bez PDVa) minimalno u visini od 50% procijenjene vrijednosti nabave.
Odbijanje ponude: Da/Ne
Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
Ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničkih specifikacija
Zahtjevi ispunjeni: Da/Ne
Računska provjera i podaci o ispravcima računskih grešaka
Cijena ponude bez PDV (HRK)
Iznos PDVa
Iznos boravišne takse
Cijena ponude sa porezom na dodanu vrijednost i iznosom boravišne pristojbe
Prihvat ispravke računske pogreške
Odbijanje ponude: Da/Ne
Prikaz ispunjenja ostalih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje
Ispunjena i potpisana izjava o prihvadanju uvjeta nadmetanja
Ispunjena i potpisana izjava o prihvadanju pladanja cijena te o nepromjenjivosti cijena

+
N/P

N/P
N/P
+

NE
1
+
DA
1
439 245,00 HRK
57 101,85 HRK
12 045,00 HRK
508 391,85 HRK
N/P
Ne
1
DA
N/P

Ispunjena i potpisana izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja (ako se radi o zajednici ponuditelja)
Ovjeren i od strane odgovorne osobe ponuditelja, potpisan prijedlog okvirnog sporazuma
Izjava ponuditelja da de za izvršenje predmetne nabave angažirati podizvoditelje, u kojoj de navesti podatke o dijelu ugovora o javn oj nabavi koji namjerava
dati u podugovor te slijedede podatke o svim predloženim podizvoditeljima
Odbijanje ponude: Da/Ne

N/P
N/P
N/P
NE

11. Objašnjenje oznaka:
+ (udovoljava traženome u Natječajnoj dokumentaciji)
- (ne udovoljava traženome u Natječajnoj dokumentaciji)
N/P (nije primjenjivo)
12. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i
ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:
Ne primjenjuje se.
13. Razlozi za odbijanje ponude/a zbog neuobičajeno niske cijene:
Ne primjenjuje se.
14. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude (najniža cijena):
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Analiza valjanosti ponude sadržana je u
točki 10. ovog Zapisnika.
15. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudi:
Ne primjenjuje se.
16. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:
1. PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč
OIB: 57444289760
17. Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti okvirni sporazum i razlozi
za njegov/njihov odabir:
Ponuda ponuditelja PLAVA LAGUNA d.d., s ukupnom cijenom ponude za predmet
nabave 508 391,85 HRK.
Ponuda udovoljava kriterijima Zahtjeva za dostavu ponuda te je prema kriteriju
najniže cijene ova ponuda ocijenjena jedinom valjanom i najpovoljnijom.
18. Podaci o djelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvoditelju:
Ne primjenjuje se.
19. Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti
okvirni sporazum:
Ne primjenjuje se.
20. Rezultat provjere iz točke 19.:

Ne primjenjuje se.
21. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja (Predsjedniku Hrvatskog akademskog
sportskog saveza) za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s
obrazloženjem:
Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupcima javne nabave predlažu donošenje
Odluke o odabiru ponuditelja: PLAVA LAGUNA d.d., bududi da je njegova ponuda
na osnovi rezultata pregleda procjene ponuda, po kriteriju najniže cijene,
proglašena jedinom valjanom i najpovoljnijom.
22. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 5. svibnja 2016.
23. Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:
Ivana Aničid, ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim
programom
izobrazbe
u
području
javne
nabave
___________________________________________________________________
Marko Žunid, član komisije Naručitelja za provedbu postupaka javne nabave
___________________________________________________________________
Davor Habljak, član komisije Naručitelja za provedbu postupaka javne nabave
___________________________________________________________________

