UVJETI NATJEČAJA
UTVRĐIVANJE LISTE SPOSOBNIH IZVODITELJA

1. UVOD
Svrha ovog nadmetanja je utvrđivanje liste sposobnih izvoditelja za radove na održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada pod upravljanjem Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o. za
razdoblje od 12 mjeseci od dana njezine objave.
Postupak natječaja provest će Povjerenstvo koje je imenovao Direktor Društva.
Ponuditelji su dužni ponudu izraditi i dostaviti u skladu s ovim Uvjetima.
2. NARUČITELJ
Naručitelj je Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu GSKG) Zagreb, Savska
cesta 1, matični broj: 4123433, OIB: 03744272526, telefonski broj: 45 65 811, broj telefaksa: 48 29
422, e-pošta: gskg@gskg.hr.
3. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je utvrđivanje liste sposobnih izvoditelja. Ponuditelj uvršten na Listu sposobnih
izvoditelja GSKG-a stječe pravo izvođenja radova sadržanih u ponudi, ovisno o potrebama ili
odlukama suvlasnika zgrada. Uvrštavanje na Listu sposobnih izvoditelja ne znači automatski i
ugovaranje određenih poslova.
4. UPUTA ZA DAVANJE PONUDE
Ponuditelji moraju preuzeti i popuniti obrazac ponude i izjavu sa web stranice GSKG-a
(www.gskg.hr), te dostaviti svu traženu dokumentaciju za dokazivanje sposobnosti sukladno
propisanim uvjetima nadmetanja. Ponuditelji trebaju na obrascu ponude zaokružiti redni broj ispred
vrste rada za koju dostavljaju ponudu. Ponuda se može predati za jednu ili više grupa radova,
odnosno podgrupa.
5. DOKAZIVANJE SPOSOBNOSTI
ZA PONUDITELJE KOJI SE NALAZE NA VAŽEĆOJ LISTI SPOSOBNIH IZVODITELJA:
1. Dokaz o ispunjavanju financijskih obveza (potvrda o stanju duga), kojim se dokazuje da je
ponuditelj do dana podnošenja ponude ispunio sve dospjele financijske obveze odnosno platio
dospjele poreze i doprinose te je stoga u mogućnosti bez smetnji obavljati poslove koji su
predmet natječaja (elektronički zapis ispisan na papiru sa kontrolnim kodom - sistemska
potvrda, izvornik ili preslika ne stariji od 18.03.2021.)
2. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Promjene podataka i vrste rada (dostavlja se samo u
slučaju kada su nastale promjene podataka o tvrtki/obrtu ili vrsti rada u odnosu na važeću
Listu sposobnih izvoditelja - izvornik ili preslika )
ZA PONUDITELJE KOJI NISU NA VAŽEĆOJ LISTI SPOSOBNIH IZVODITELJA:
1. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac ponude sa osnovnim podacima o tvrtki/obrtu i naznačenim
vrstama radova koje tvrtka/obrt izvodi (izvornik ili preslika)
2. Dokaz o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar, kojim se dokazuje da je ponuditelj aktivan i
upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar te stoga ovlašten obavljati poslove koji su predmet
natječaja (preslika ili ispis sa stranice https://sudreg.pravosudje.hr za tvrtke i
http://or.minpo.hr za obrte)
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3. Dokaz financijske sposobnosti (BON2/SOL2), kojim se dokazuje da je ponuditelj financijski
sposoban te stoga u mogućnosti bez smetnji obavljati poslove koji su predmet natječaja.
Traženim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da njegov glavni račun nije bio u neprekidnoj
blokadi duže od 60 dana u predhodnih šest (6) mjeseci. (izvornik ili preslika ne stariji od
18.03.2021.)
4. Dokaz o ispunjavanju financijskih obveza (potvrda o stanju duga), kojim se dokazuje da je
ponuditelj do dana podnošenja ponude ispunio sve dospjele financijske obveze odnosno platio
dospjele poreze i doprinose te je stoga u mogućnosti bez smetnji obavljati poslove koji su
predmet natječaja (elektronički zapis ispisan na papiru sa kontrolnim kodom - sistemska
potvrda, izvornik ili preslika ne stariji od 18.03.2021.)
5. Ispunjena, potpisana i ovjerena izjava ponuditelja (OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA) da
za vrstu rada za koju se prijavio ima odgovarajuću radnu snagu, opremljenost i ovlaštenja, da
odgovorna osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva (izvornik ili
preslika)

6. KRITERIJI ZA ODABIR
Naručitelj GSKG će na listu sposobnih izvoditelja uvrstiti one ponuditelje koji dostave dokaze
sposobnosti s traženim stupnjem vjerodostojnosti i koji nemaju nepodmirene financijske
obveze prema GSKG-u.

7. JEZIK PONUDE
Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku.
8. NAČIN IZRADE, OBLIK I SADRŽAJ PONUDE
Ponuditelji se pri prijavi i dostavi ponude moraju pridržavati uvjeta iz nadmetanja. Ponuda mora biti
sukladna dokumentaciji za nadmetanje.
Ponuda ponuditelja koji se nalazi na važećoj listi sposobnih izvoditelja sadrži:
 Dokaz o ispunjavanju financijskih obveza (potvrda o plaćenim porezima i doprinosima)
 Obrazac promjena podataka
Ponuda ponuditelja koji nije na važećoj listi sposobnih izvoditelja sadrži:
 Obrazac ponude
 Dokaz o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar
 Dokaz financijske sposobnosti (BON2/SOL2)
 Dokaz o ispunjavanju financijskih obveza (potvrda o plaćenim porezima i doprinosima)
 Izjava
Dokumentaciju za utvrđivanje sposobnosti potrebno je uvezati u cjelinu. Ponuda se dostavlja u
zatvorenoj omotnici. Na zatvorenom omotu upisuje se adresa ponuditelja i adresa naručitelja s
naznakom  Prijava za listu sposobnih izvoditelja – ne otvarati.
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9. DATUM, VRIJEME I MJESTO PODNOŠENJA PONUDA
Ponuditelji dostavljaju samo jednu ponudu, sukladno toč. 4 upute za izradu ponude. Ponuda se dostavlja
na adresu Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1 ili predaje
neposredno u pisarnici na istoj adresi.
Krajnji rok za dostavu ponude je 19.04.2021. godine do 12:00 sati.

10. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo na zatvorenoj sjednici. Nepravodobne i nepotpune ponude neće
se razmatrati.
11. OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Sukladno uvjetima iz kriterija za odabir, Povjerenstvo ocjenjuje sposobnost ponuditelja, temeljem
dokumentacije iz ponude. Povjerenstvo neće razmatrati ponude koje nisu dostavljene sukladno uvjetima
nadmetanja za utvrđivanje liste sposobnih izvoditelja.
12. MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVOSTI PONUDE
Povjerenstvo će smatrati prihvatljivom onu ponudu koja u potpunosti udovoljava uvjetima nadmetanja.
13. UTVRĐIVANJE LISTE SPOSOBNIH IZVODITELJA
Povjerenstvo će utvrditi Listu sposobnih izvoditelja prema vrstama radova sukladno dostavljenim
dokazima sposobnosti. Lista sposobnih izvoditelja objavljuje se na Internet stranici GSKG-a
(www.gskg.hr), te na oglasnim pločama Društva i Područnih službi u roku od 30 dana od zaključivanja
natječaja.

14. OBAVIJEST PONUDITELJIMA
Izvoditelji koji nisu dostavili valjane dokaze sposobnosti i/ili nisu ispunili financijske obveze prema
GSKG-u neće biti uvršteni na listu sposobnih izvoditelja, o čemu će dobiti pisanu obavijest Povjerenstva
putem maila navedenog u obrascu ponude ili poštom.
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