OBRAZAC PONUDE ZA USLUGE
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 8453/17
Naziv ugovora:
Usluge provedbe projekta „SLEEP MEDICINE“ u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje
Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.
Molimo dostavite jedan potpisani obrazac ponude (uključujući potpisane izjave o isključivosti i
raspoloživosti svih predloženih ključnih stručnjaka, ako je primjenjivo) zajedno u tri primjerka. Prilozi ovom
obrascu ponude (tj. prijave, izjave, dokazi) mogu biti u izvorniku ili preslici. Ako se dostavljaju preslike,
izvornici se moraju poslati projektnom partneru na njegov zahtjev. Zbog ekonomičnosti i ekoloških razloga,
preporučujemo da svoje dokumente šaljete u papirnatom obliku (bez plastičnih mapa ili razdjelnika). Ujedno
preporučujemo i dvostrani ispis koliko je god moguće.

1.

PONUDITELJ:
Naziv (i) i adresa (e) pravne osobe ili subjekata koji podnosi ponudu
Ponuditelj

2.

KONTAKT OSOBA
Ime i prezime
Tvrtka
Adresa
Telefon
Fax
e-mail

3.

EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST

Ponuditelj je dužan dokazati da nema financijske probleme, odnosno probleme s likvidnošću u redovnom
poslovanju te sposobnost plaćanja. Nesolventnost ponuditelja vjerojatni je i izravni uzrok nemogućnosti
izvršenja obveza iz ugovora, a naručitelju znatno povećava rizik za mogućnost nastajanja materijalne i
financijske štete.
Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 3. dokazuje se:
•

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost
gospodarskog subjekta (BON-2/SOL-2 ili slično).

Datum od kojeg se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta financijske sposobnosti iz ove točke može biti
bilo koji datum nakon početka postupka nabave, odnosno ponuditelj može pribaviti dokument kojim
dokazuje ispunjavanje postavljenog uvjeta, bilo koji dan nakon početka postupka nabave, od kojeg datuma
će se računati ispunjavanje postavljenog uvjeta.
U slučaju da ponuditelji traženu vrijednost iskažu u stranoj valuti, preračunavati će se protuvrijednost te
valute u konvertibilnu marku prema važećem srednjem tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan
početka ovog postupka nabave, odnosno na dan slanja poziva na nadmetanje.
4.

OSOBLJE

Ponuditelj je dužan dokazati da raspolaže s minimalno jednom (1) zaposlenom osobom koja trenutno radi
ili koja je radila kao stručnjak s minimalno jednim (1) sudjelovanjem ili suradnjom u područjima povezanim
s ovim ugovorom.
Prosječno osoblja

2014-2017

Sveukupno

Ukupno u području
povezanom s ovim
ugovorom

%

%

Stručno osoblje

Drugo osoblje

Ukupno

Stručno osoblje u postotku ukupnog osoblja (%)

5.

RELEVANTNA STRUČNA PODRUČJA

Molimo upotrijebite tablicu u nastavku, čiji je cilj navesti relevantne stručna područja vezana uz ovaj
ugovor za svakog pravnog subjekta koji sudjeluje u ponudi, koristeći nazive tih stručnih područja kao redak
naslova i naziv pravnog subjekta kao naslova stupaca. Pokažite relevantne specijalizacije svakog pravnog
subjekta stavljanjem oznake (✓) u okvir koji odgovara onim specijalizacijama u kojima pravni subjekt ima
značajno iskustvo. Najviše 10 specijalizacija.

Vodeći član

Član 2

Član 3

Itd …

Upravljanje projektom
Implementacija
Komunikacija
Itd …

6.

PRIJAVA

Kao dio svoje ponude, svaki pravni subjekt identificiran pod točkom 1. ovog obrasca, mora dostaviti
potpisanu izjavu pomoću priloženog formata.
7.

IZJAVA

Ja, niže potpisani, kao ovlašteni potpisnik navedenog ponuditelja, izjavljujem da smo pregledali cjelokupni
sadržaj natječajne dokumentacije, za gore navedeni natječajni postupak, koju prihvaćamo bez rezerve i
ograničenja. Nudimo pružanje usluga traženih natječajnom dokumentacijom na temelju sljedećih
dokumenata koji obuhvaćaju našu Tehničku ponudu i Financijsku ponudu koja se dostavlja u zasebnoj
zapečaćenoj omotnici:


Organizacija i metodologija



Ključni stručnjaci (koji sadrži popis ključnih stručnjaka i njihove životopise)



Izjava ponuditelja



Izjava o isključivosti i raspoloživosti potpisana od strane ključnog stručnjaka



Kopija izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta
ponuditelja



ostalo zatraženo u dokumentaciji o nabavi (npr. izjave, potvrde).

Razumijemo da će naša ponudu biti isključena ukoliko predložimo ključne stručnjake koji su sudjelovali u
pripremi ovog projekta ili angažiramo takvo osoblje kao savjetnike u pripremi naše ponude i da također
možemo biti isključeni iz drugih natječajnih postupaka i ugovora financiranih od strane EU / EDF.
Ova ponuda podliježe prihvaćanju roka valjanosti ponude navedenom u točki 6. Uputa ponuditeljima.
Potpisano u ime ponuditelja:
Ime i prezime
Potpis
Datum

2014
12.Obrazac ponude
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FORMAT IZJAVE NAVEDENE U TOČKI 3 OBRASCA ZA DOSTAVU PONUDE
podnosi se na memorandumu pravnog subjekta
<Datum>
Naziv Projektnog partnera:
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Kralja Tvrtka bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Vaša oznaka: < broj ponude >
Poštovani gospodine/ gospođo
PONUDBENO PISMO
U odgovoru na vaš poziv za podnošenje ponuda za gore navedeni ugovor, mi <naziv (i) pravne osobe ili
subjekata> ovime izjavljujemo da:
•

podnosimo svoju ponudu samostalno. Potvrđujemo također da ne sudjelujemo u bilo kojoj drugoj
ponudi za isti ugovor u bilo kojem obliku;

•

se ne nalazimo u nijednoj od situacija koje nas isključuju od sudjelovanja u ugovorima koji su navedeni
u odjeljku 2.3.3 Praktičnog vodiča;

•

ćemo se pridržavati etičkih klauzula iz Odjeljka 2.4.14 Praktičnog vodiča i da nismo u sukobu interesa ili
bilo kakav ekvivalentnom odnosu s ostalim kandidatima u užem izboru ili ostalim sudionicima u
postupku nadmetanja u vrijeme podnošenja ove ponude;

•

smo suglasni priložiti svu prateću dokumentaciju koju projektni partner zatraži prije potpisivanja
ugovora, posebice pisane dokaze prema zakonu zemlje u kojoj smo osnovani, kako bismo pokazali da
ne potpadamo ni u jednu od situacija isključenja navedenih u odjeljku 2.3. 3 Praktičnog vodiča.

•

Također se slažemo da ćemo osigurati potrebne dokaze o iskustvu i kvalifikacijama predloženih ključnih
stručnjaka (potvrde poslodavaca i kopije diploma) ukoliko budu zatraženi.

•

ćemo odmah obavijestiti projektnog partnera ukoliko dođe do bilo kakve promjene u gore navedenim
okolnostima u bilo kojoj fazi tijekom postupka natječaja ili tijekom provedbe zadataka;

•

u potpunosti razumijemo i prihvaćamo da možemo biti isključeni iz natječajnih postupaka i ugovora, u
skladu s odjeljkom 2.3.4. Praktičnog vodiča, najdulje 5 godina od datuma kada je utvrđena povreda i do
10 godina u slučaju ponovljenog prekršaja unutar roka od 5 godina od navedenog datuma. Nadalje,
shvaćamo da, ako lažno izjavljujemo, počinimo značajne pogreške, nepravilnosti ili prijevare, također
ćemo podlijegati i financijskim kaznama koje predstavljaju 2% do 10% od ukupne procijenjene
vrijednosti dodijeljenog ugovora. Ta stopa se može povećati na 4% do 20% u slučaju ponovljenog
prekršaja u roku od pet godina od prve povrede;

•

smo svjesni da, u svrhu zaštite financijskih interesa EU, naši osobni podaci mogu biti preneseni
unutarnjoj reviziji, Europskom revizorskom sudu, Odboru za financijske nepravilnosti ili Europskom

uredu za borbu protiv prijevara.
Razumijemo da naša ponuda i stručnjak mogu biti isključeni ako predložimo istog ključnog stručnjaka kao i
drugi ponuditelj ili ako predložimo ključnog stručnjaka koji se bavi projektom koji financira EU / EDF ako bi
ulazak sa svog/njenog položaja u tom ugovoru mogao biti tražen na isti datum kao i njegov rad u okviru
ovog ugovora.
Shvaćamo da ukoliko ne uspijemo odgovoriti unutar roka odgode nakon primitka obavijesti o odabiru, ili
ako su dostavljene informacije dokazano lažne, obavijest se može smatrati ništavnom.
S poštovanjem,
<Potpis ovlaštene osobe pravnog subjekta >
< Ime i položaj ovlaštene osobe pravnog subjekta >

IZJAVA O ISKLJUČIVOSTI I RASPOLOŽIVOSTI1
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 8453/17
Ja, niže potpisani, ovime izjavljujem da prihvaćam isključivo sudjelovanje s ponuditeljem <puni naziv
ponuditelja> u gore navedenom postupku nabave usluga. To podrazumijeva da neću biti predložen kao
zamjenski stručnjak u ovom postupku nabave. Izjavljujem da sam sposoban i voljan raditi za razdoblje koje
je postavljeno za poziciju za koju je moj životopis uključen ukoliko bude odabrana predmetna ponuda, i to:
Od

do

Dostupnost

< Početak 1>

< Kraj 1 >

< honorarno >

< itd. >
Potvrđujem da nemam potvrđeni angažman2 kao ključni stručnjak za neki drugi projekt financiran od
strane EU / EDF-a ili za bilo koju drugu profesionalna aktivnost koja nije u skladu s kapacitetom i vremenom
s gore navedenim angažmanima.
Podnošenjem ove izjave razumijem da ne smijem ponuditi svoje usluge kao stručnjak ni jednom drugom
ponuditelju koji sudjeluje u ovom postupku nabave. U potpunosti sam svjestan da ću, ukoliko to učinim,
biti isključen iz ovog postupka nabave dok će ponude biti odbijene te da mogu biti podložan isključenju iz
drugih postupaka nabave i ugovora koje financira EU / EDF.
Također izjavljujem da nisam u poziciji sukoba interesa ili nedostupnosti te se obavezujem obavijestiti
ponuditelja o bilo kakvoj promjeni vezano za moju poziciju.
Potvrđujem da nemam i da se ne nalazim u ugovornom odnosu s Projektnim partnerom, a u slučaju spora
koji se odnosi na moj ugovor s Ugovarateljem, obratit ću se drugom nadležnom tijelu.
Za informaciju, potpisao sam Izjavu o isključivosti i dostupnosti za sljedeće ponude:
Oznaka ponude
<oznaka ponude >

Rok podnošenja
ponude
<datum >

Angažman
<honorarno >

< itd. >
Ukoliko zaprimim potvrđeni angažman, izjavljujem da ću prihvatiti prvi angažman koji mi se ponudi
kronološki. Nadalje, odmah ću obavijestiti ponuditelja o mojoj nedostupnosti.
Ime i prezime
Potpis
Datum

1
2

Potpisuju je svi ključni stručnjaci
Angažman stručnjaka potvrđen je ukoliko stručnjak obvezao raditi kao ključni stručnjak u sklopu potpisanog ugovora
financiranog iz općeg proračuna EU ili EDF-a ili ako je ključni stručnjak dio ponude koja je zaprimila obavijest o dodjeli ugovora.
Datum potvrđivanja angažmana u potonjem slučaju je obavijest o dodjeli ugovora Izvršitelju.

