Nabava materijala za higijenske potrebe (po grupama)
Nabavna kategorija: Nabava roba
Naručitelj: Županijska bolnica Čakovec

O postupku
Županijska bolnica Čakovec (dalje u tekstu: Naručitelj) proveo je otvoreni
postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o isporuci
roba u dvije grupe:

1. Papirnata konfekcija
2. Tekući sapun.
Pravo na sudjelovanje u ovom postupku ima svaki gospodarski
subjekt koji ima interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi koja
je predmet ovog postupka.
Roba se isporučuje sukcesivno prema izdanim narudžbenicama tijekom
jednogodišnjeg trajanja ugovora, a dinamika isporuke i količina utvrđuje se
prema potrebama i pojedinačnim narudžbama Naručitelja.

Uvjeti sposobnosti
Naručitelj je, između ostalog, kao uvjet sposobnosti propisao kako ponuđena
roba mora biti u skladu s važećim Zakonom o predmetima opće uporabe
(Narodne novine br. 39/13 i 47/14) i Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne
novine br. 41/14 i 110/15) i to u sklopu kriterija iz čl. 268. st. 1. točka 13b.(
Potvrde koje izdaju službeni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate
stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim
tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje) a za što je propisao
kako se u sklopu ažuriranih popratnih dokumenata dostavljaju Obavijest o
proizvodu (deklaracija proizvoda) te Analitičko izvješće za zdravstvenu
ispravnost proizvoda (ne starije od tri godine od dana objave postupka).

Kriterij odabira
Ekonomski najpovoljnija ponuda
Naručitelj je u kriterijima za odabir ponude bodovao cijenu te udaljenost
bioplinskog postrojenja.

KRITERIJ OCJENJIVANJA

UČEŠĆE U OCJENI

Najniža cijena valjane ponude

90%

Rok isporuke

10%

UKUPNO:

100%

Rok isporuke koji se može ponuditi je od do maksimalno 168 sati. Ponuditelj u
ponudi dostavlja Izjavu o ponuđenom roku isporuke proizvoda (Prilog 3.
Dokumentacije). Ponuđeni rok isporuke mora biti izražen u satima i ne smije biti
duži od 168 sati. Ukoliko izjava o ponuđenom roku isporuke nije dostavljena u
roku za dostavu ponuda ili ne sadrži navod o dužini roka isporuke proizvoda
smatrat će se da ponuditelj nudi najduži dozvoljeni rok isporuke robe. Ukoliko
ponuditelj ponudi rok isporuke duži od 168 sati, njegova ponuda bit će odbijena.
Ponuda, koja u usporedbi s ostalim ponudama ima najniži broj sati, dobiva
najviše bodova. Naručitelj će ponude bodovati do 10 bodova, i to tako, da će
ponuda s najnižim brojem sati dobiti najveći broj bodova, a svaka sljedeća
usporedna ponuda u odnosu na prethodnu, razmjerno manji broj bodova,
prema slijedećoj formuli: K2= A1/B1 x 10.

Tehničke specifikacije
U tehničkim specifikacijama naručitelj je koristio zelene kriterije na način da je
za određenu robu propisao minimalne tehničke karakteristike kako slijedi:
Toaletni papir u roli
Toaletni papir u listićima
Toaletni ručnici u listićima
Toaletni ručnici, kuhinjski

Biorazgradiv
Biorazgradiv
Biorazgradiv
Biorazgradiv

Zaključno
Naručitelj je koristio zelene kriterije kako su određeni Mjerilima zelene javne
nabave za usluge čišćenja zatvorenih prostora. Prema navedenim mjerilima, te
obzirom da je naručitelj nabavljao i tekući sapun, mogla su biti korištena i mjerila
poput „x % volumena kupljenog sapuna za ruke koji će ponuditelj dostaviti
javnom naručitelju u okviru ugovora mora ispunjavati tehničke zahtjeve znaka
za okoliš EU-a za kozmetičke proizvode koji se ispiru“ za koja bi onda naručitelj
morao odrediti kako će taj postotak biti vrednovan, prema volumenu ili prema
vrijednosti.

