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I. Predmet nabave: 
Nabava i isporuka operacijskih lampi  
 
II. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za kontakt 
Ines Muljat Skansi, mag.iur. 
e-mail: skansi@sfzg.hr 
Broj telefona: 01/4807-350 
Broj telefaksa: 01/4807-367 
 
Evidencijski broj nabave 
BN-C-9-2016 
 
Procijenjena vrijednost nabave  
175.000,00 kn 
 
Postupak nabave 
Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) 
 

Nuđenje predmeta nabave obuhvaća 
 Isporuku, montažu i puštanje u punu funkciju predmeta nabave; 
 Isporuka tehničke dokumentacije za rukovanje na hrvatskom jeziku; 
 Dokumentacija (certifikati za isporučene i montirane operacijske lampe), izdana od 

ovlaštenih tijela, a radi osiguranja pune funkcije i sigurnog rada isporučenih i 
montiranih operacijskih lampi); 

 Edukacija osoblja kod korisnika, sukladno tehničkim karakteristikama (specifikaciji) iz 
Priloga 2. 
 

Mjesto isporuke robe 
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 10000 Zagreb, Gundulićeva 5. 
 
VII. Razlozi za isključenje ponuditelj 
1. Naručitelj će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po 

zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za kaznena djela 
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog 
subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi. 

Kao dokaz potrebno je dostaviti potpisanu Izjavu o nekažnjavanju (Prilog 3.) iz 
dokumentacije poziva za dostavu ponuda  
2. Naručitelj će isključiti ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih 

obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom 
zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u 
postupku pred stečajne nagodbe).  

Kao dokaz potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti 
starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda. 
 
VIII. Uvjeti sposobnosti ponuditelja 
Ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost sukladnu traženju iz dokumentacije   
poziva za dostavu ponuda. 
 
Ponuditelj u svrhu dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti mora dostaviti sljedeće: 

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra 
države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti 
izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

            Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od od dana objave poziva   
            na dostavu ponuda. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja  
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            obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti. 
    
*Svi dokumenti kojima ponuditelji dokazuju traženu sposobnost mogu se priložiti u 
neovjerenoj preslici.  
 
IX. Jamstva 
Ponuditelj, čija će ponuda biti odabrana kao najpovoljnija, obvezan je prije sklapanja 
ugovora, odnosno najkasnije do dana potpisa ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za 
uredno izvršenje ugovora u visini 10% od vrijednosti ponude s PDV-om. Jamstvo ponuditelj 
dostavlja u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika. 
 
X. Sadržaj i način dostave ponuda 
Sadržaj ponude: 

1. Ponudbeni list potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 1.) 
2. Ponudbeni troškovnik potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 2.) 
3. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti (Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili 

drugi odgovarajući registar)  
4. Izjava o nekažnjavanju (Prilog 3.) 
5. Potvrda Porezne uprave o stanju duga  

 
XI. Rok za dostavu ponude 
Ponudu s ispunjenim obrascima i troškovnikom dostaviti do petka, 09. prosinca 2016. do 12 
sati, na adresu naručitelja: Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Tajništvo, 10000 
Zagreb Petrinjska 34 s naznakom „PONUDA-NE OTVARAJ-BN-C-9-2016”. 
 
XII. Rok valjanosti ponude 
Najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
 
XIII. Kriterij odabira najpoviljnije ponude 
Najniža cijena uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda i Ponudbenog 
troškovnika u prilogu iste. S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi. 
 
XIV. Početak i rok izvršenja ugovora  
Rok isporuke je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. 
Ugovor o javnoj nabavi robe traje do izvršenja ugovornih obveza. 
 
XV. Rok, način i uvjeti plaćanja 
Predujam je isključen. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana uredno 
ispostavljenog računa, virmanom na žiro-račun odnosno IBAN odabranog ponuditelja.  
Pod uredno ispostavljenim računom smatra se da je račun ispostavljen prema cijenama iz 
ponude i da je računu priložen primopredajni zapisnik o urednoj isporuci ovjeren od strane 
naručitelja.  
 
XVI. Ostali uvjeti 

Uz ponudu obavezno priložiti dokumentaciju u kojoj je naveden opis ponuđenog uređaja-
fotografije, prospekti, katalog ili izvadak iz kataloga proizvođača iz kojih je vidljiva tehnička 
karekteristika (specifikacija) ponuđenog proizvoda, a na hrvatskom jeziku; 

 

 

 

 
 

 

 



  

 
 

PRILOG 1. PONUDBENI LIST 
 

Naručitelj:  
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 
Gundulićeva 5, 10000 Zagreb 

 

Predmet nabave:  
   Nabava i isporuka operacijskih lampi  
 

 
Podaci o ponuditelju/zajednici ponuditelja: 
 

Naziv i sjedište ponuditelja/člana zajednice 
ponuditelja  

 

OIB:  

IBAN:  

Status u poreznom sustavu:  

Broj telefona, telefaxa:  

Adresa e-pošte:  

Ime, prezime ovlaštene osobe za zastupanje 
gospodarskog subjekta 

 

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:  

Broj telefona, telefaxa osobe za kontakt:  

Podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora koji 
se daje u podugovor: 

 

 
Cijena ponude:  
 

Cijena ponude bez PDV-a:  

Iznos PDV-a:  

Cijena ponude s PDV-om:  

Rok valjanosti ponude:  

Mjesto, datum:  

 
Ovjera-potpis ovlaštene osobe za zastupanje 
gospodarskog subjekta/službeni pečat:  
 

 

 
*Ponuditelj je ovlašten dati ponudu na svom obrascu ako sadrži sve, ovim obrascom, tražene podatke.
  
 

                                              ___________________________________________ 
                                              (Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja) 
 

M.P.                            
                                              ___________________________________________ 
                                                   (Potpis)                               
                                                
 



  

 
 

PRILOG 2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I TROŠKOVNIK 
 

 

OPERACIJSKE LAMPE 

   

R.b.  TRAŽENA TEHNIČKA OSOBITOST/SPECIFIKACIJA  

Potvrda 
tehničkih 

karakteristika 
DA/NE 

Broj stranice iz 
kataloga ili brošure 

ili izvatka iz 
kataloga 

proizvođača iz 
kojeg je vidljiva 

tehnička 
specifikacija 
ponudenog 
proizvoda  

1. Operacijska halogena lampa s nosivim polužjem   

1.1. Jačina svjetla u rasponu 7.000  do 28.000 Lux ili bolje     

1.2. Boja svjetla temperature 5.000 K      

1.3. Radni napon 17 V, potrošnja 9 VA     

1.4. Polje osvjetljavanja minimalno 55 x 170 mm     

1.5. Dvije odvojive ručke koje se mogu sterilizirati     

1.6. Osvjetljavanje pomoću 1 halogene žarulje snage minimalno od 90 W   

1.7. Hlađenje žarulje pomoću malog ventilatora ugrađenog u tzv. ,glavu' reflektora   

1.8. Mogućnost zatamnjenja polja osvjetljavanja mehaničkim putem   

1.9. Nosivi okomiti stup reflektora od postojanog metala, okruglog presjeka   

1.10. 
Spojni kutni nastavci od postojanog metala za pričvršćivanje stupa operacijske lampe 
na pretkliničke radne stolove    

1.11. 
Višezglobno zakretno polužje operacijske lampe osnovne konstrukcije od postojanog 
metala koje omogućava njeno zakretanje i postavljanje u prikladan položaj     

   NAZIV (obvezno ispuniti): 

  
 
  

   PROIZVOĐAČ (obvezno ispuniti): 
  
  

   MODEL (obvezno ispuniti): 
  
  

 TIP (obvezno ispuniti):  

   

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 



  

 
 

TROŠKOVNIK 
 

R.
br. 

NAZIV JEDINIČNA 
MJERA 

KOLIČINA 
STAVKE 

CIJENA STAVKE 
(kn bez PDV-a) 

 UKUPNA CIJENA 
(kn bez PDV-a) 

 
1. 

Operacijska halogena lampa s 
nosivim polužjem 

 
komplet 

 
16 

  

 
 
 

CIJENA PONUDE kn BEZ PDV-a:  

PDV kn:  

CIJENA kn S PDV-om:  

 
 

IZJAVA PONUDITELJA 
Poznata nam je Tehnička specifikacija predmeta nabave na temelju koje je sastavljena naša 
ponuda, te je prihvaćamo u cjelosti te ovjerom prihvaćamo sve njene odredbe. 
 
Mjesto i datum: ______________________ 
 
 
                                              ______________________________________________ 
                                             (Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja) 
 
M.P.                            
                                              ____________________________________________ 
                                              (Potpis)                               
                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PRILOG 3. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU 
 
Na temelju članka 67. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 
143/13, 13/14), u vezi sa stavkom 1. istog članka, dajem sljedeću 
 

I Z J A V U 
  
Ja, _______________(ime i prezime)________________(adresa)_____________________ 
kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gosp. subjekta 
___________________________________________________________________________ 
(naziv gospodarskog subjekta)           (sjedište)                                                    (OIB) 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da 
protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena 
pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: 
 
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita 
u gospodarskom poslovanju (članak 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 pogodovanje (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 gospodarskom 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.), odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta 
gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta. 
 
 
U____________ dana _________ 2016. 
 
                                   
M.P.                            
                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                                 Potpis:                  
 
 

 
 


