Udruga Hyla
Association Hyla
OIB:97526280302
Lipovac I br. 7, 10 000 Zagreb
info@hhdhyla.hr, www.hhdhyla.hr
IBAN:HR7823600001101622534

Datum: 29. studeni 2019.

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

Poziv se dostavlja u sklopu projektnih aktivnosti T1.1.1 Stručne osnove za upravljanje vidre
na projektu Veze Prirode (Interreg SI-HR 2014-2020). Sukladno Prilogu 4 Zakona o javnoj
nabavi, postupci nabave za privatne partnere koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi,
naručitelj Udruga Hyla provodi postupak prikupljanja ponuda unutar postupka nabave prema
načelu „tri referentne cijene“.

1. NARUČITELJ:

Kontakt osoba:

Udruga Hyla
Adresa: Lipovac I, 7, 10 000 Zagreb
OIB:97526280302
Tel: 01/ 23 48 279
Ivona Burić,
095/199 8001
ivona.buric@hhdhyla.hr

Udruga Hyla nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, u skladu s odredbama Zakona o javnoj
nabavi (NN br. 120/16). Udruga Hyla je obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV).
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2. OPIS I KOLIČINA PREDMETA NABAVE:
STAVKA

OPIS

KOLIČINA

Stručnjak za vidru

U sklopu aktivnosti T.1.1.1. Stručne osnove za
upravljanje vidre unutar radnog paketa T1 Mjere za
očuvanje i unapređenje stanja ciljnih vrsta i staništa
potrebne su nam usluge stručnjaka za vidru. Usluge
stručnjaka potrebne su u svrhu izrade Stručne osnove za
upravljanje vidre.

1

Područje istraživanja
• Natura 2000 područja: Sutla s pritocima
(SI3000303), Sutla (HR2001070), Kupa
(HR2000642) koja se nalaze na području
Hrvatske i Slovenije.
Opis posla
• Razrada metodologije provedbe istraživanja i
izrade stručne osnove u smislu definiranja
rasporeda i radnog napora – plan rada
• Terensko prikupljanje podataka o prisutnosti
vidre kako bi se utvrdilo nulto stanje
rasprostranjenosti vidre (Lutra lutra), kao
osnove za pripremu skupnih smjernica i mjera.
• Prikupljanje podataka o gustoći populacije vidre
na Sutli i Kupi preko genetičkih analiza.
• Na osnovi provedenog istraživanja napraviti
prijedlog smjernica za prekogranično
upravljanje vidre.
• Komunikacija s naručiteljem oko provedbe
aktivnosti.
Potrebne kvalifikacije stručnjaka
• Završen minimalno preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
studij iz područja prirodnih znanosti
• Najmanje 5 godina iskustva u radu vezanom uz
istraživanje sisavaca ili vidre ili genetička
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istraživanja
• Projekti i/ili objavljene znanstvene i stručne
publikacije vezane za sisavce i/ili vidru
• Projekti i objavljene znanstvene i stručne
publikacije vezane za genetička istraživanja
Prednosti
• Poznavanje nacionalnih propisa i propisa EU iz
područja zaštite prirode
• Iskustvo rada sa sisavcima i/ili vidrom

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
Procijenjena vrijednost nabave je 249.050,00 HRK, uključujući PDV.

4. DATUM DO KOJEG SE MORA DOSTAVITI PONUDA:
13.12.2019., 14:00 h, elektroničkom poštom na e-mail adresu kontakt osobe naručitelja
(ivona.buric@hhdhyla.hr).

5. JEZIK PONUDE
Ponuda treba biti dostavljena na hrvatskom jeziku.

6. DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJ TREBA DOSTAVITI:
• Ponudu s cijenom u HRK za usluge iz stavke 2. bez PDV-a, te ukupni iznos nabave s
PDV-om ukoliko je ponuditelj u sustavu PDV-a.
• Uz ponudu je potrebno priložiti životopis ponuditelja/stručnjaka iz kojeg se vide
tražene kvalifikacije (pogledajte odlomak potrebne kvalifikacije stručnjaka).
Naručitelj može po potrebi zatražiti od prijavitelja dokaze o navedenim
kvalifikacijama stručnjaka za vidru.
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7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Ponuda mora biti dostavljena do navedenog datuma jer će se inače smatrati nevažećom.
Odabir ponude temeljit će se na ponudi s najboljim omjerom cijene i kvalitete prema sljedećoj
računici:
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti je 100, a ponderi pojedinih kriterija su
sljedeći:


cijena – 40 % (maksimalno 40 bodova)



kvaliteta (stručnjak za vidru) – 60 % (maksimalno 60 bodova).

Svaki od kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno navedenim zahtjevima, a zbroj bodova
dodijeljen po svakom od kriterija određuje ukupan broj bodova pojedinog ponuditelja.
Izračun bodova za cjenovni kriterij
Ponudi s najnižom cijenom (P najniža) dodjeljuje se maksimalnih 40 bodova.
Izračun bodova za cjenovni kriterij za pojedinačnu ponudu (PC):
PC = Cnajniža / Cponude x 40
pri čemu je:
Cnajniža – cijena najniže ponude
Cponude – cijena ponude koja se boduje
40 – ponder cjenovnog kriterija

Izračun bodova za kriterije kvalitete
Kriterij kvalitete definiran je kroz bodovanje za dodatne razine kvalitete vezane uz iskustvo
navedenog stručnjaka za vidru.
Broj projekata i radova na sisavcima ili/i vidri – 30% (maksimalno 30 bodova)
Broj projekata i radova vezanih za genetičke analize – 30% (maksimalno 30 bodova)
Broj radova i projekata
1 ili 2

10

3 ili 4

20

5 i više

30
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8. ROKOVI ISPORUKE I UVJETI PLAĆANJA:
• 25. prosinca 2019. – Plan rada s pregledom dosadašnjih istraživanja i podataka o
rasprostranjenosti vidre na navedenom području
• 25. ožujka 2020. – Preliminarno izvješće terenskih istraživanja
• 25. lipnja 2020. – Prijedlog smjernica za upravljanje vidrom
• 30. studeni 2020. – Završno izvješće – u koje je uključena procjena brojnosti vidre na
istraživanom području
Plaćanje izvršitelju usluge vršit će se u četiri rate.
Prva rata (20%) će se isplatiti nakon izrade i prihvaćanja plana rada.
Druga rata (30%) nakon predanog i prihvaćenog Preliminarnog izvještaja nakon odrađenog
dijela terenskog istraživanja.
Treća rata (20%) nakon predanog Prijedloga smjernica za upravljanje vidrom.
Četvrta rata (30%) nakon predanog i prihvaćenog Završnog izvještaja koji će obuhvatiti
pregled literature/podataka dosadašnjih istraživanja, pregled terenskih istraživanja
prikupljenih ovim istraživanjem, smjernice za upravljanje vidrom na ovom području i
genetičkih istraživanja procjene brojnosti vidre na istraživanom području.
Plaćanje će se provesti po prihvaćanju izvještaja od strane kontakt osobe naručitelja. Izvršitelj
je dužan izdati račun s referencom projekta: Veze prirode, Interreg SI-HR 2014-2020.

9. OSTALI UVJETI:
Ponude Stručnjaka koji nemaju navedene uvjete navedene u ovom pozivu, smatrat će se
nevažećima.
Ponuda mora sadržavati, uz podatke o naručitelju, izraženu referencu projekta u sklopu kojeg
se nabava provodi: Veze prirode, Interreg SI-HR 2014-2020.
Ovaj poziv upućen je na više adresa, odnosno mogućih pružatelja usluge koje po mišljenju
naručitelja mogu izvršiti predmet nabave odnosnu uslugu.

