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Naručitelj Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca,  pokrenuo je postupak nabave za , a za
Lož ulje za grijanje u radionama MN -36/2017 koju sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o
javnoj nabavi (NN br.120/16)  nije obvezan  provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o
javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjenu vrijednost predmeta nabave manja od 200.000
kn/500.000,00 bez PDV-a .

Ovim  putem  pozivamo  sve  zainteresirane  gospodarske  subjekte  na  dostavu  ponude  (ili:
upućujemo   gospodarskim  subjektima  po  vlastitom  izboru)   sukladno  slijedećim  uvjetima  i
zahtjevima koji predstavljaju osnovne  elemente za izradu ponude: 

I. PREDMET NABAVE

a. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je Lož ulje za grijanje u radionama
Opis predmeta nabave: Isporuka 27.777 l lož ulja (ekstra lako) sukladno priloženom Troškovniku

b. Količina predmeta nabave:

Opisano u troškovniku 

c. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):

100.000,00 kn 

II.   UVJETI NABAVE:

 Način izvršenja: Temeljem ugovora, sukcesivno tijekom 12 mjeseci.
 Rok isporuke robe: 8 dana od dana primitka narudžbenice
 Rok trajanja ugovora: 12 mjeseci;
 Mjesto  izvođenja  radova/pružanja  usluge/isporuke  robe: na  lokacije  naručitelja

radione na adresi Milutina Barača 64
 Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude ; 
 Odredbe o cijeni ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i

popusti  ponuditelja;  cijena ponude mora biti  iskazana na način da se iskazuje cijena
ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-
om. Cijena ponude iskazuje se u kunama.

 Rok način i uvjeti plaćanja: 
 Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa
koji sadrži sve zakonom propisane elemente. Račun se dostavlja na adresu naručitelja
Uljarska  1,  51000  Rijeka.  Predujam  je  isključen,  kao  i  traženje  sredstava  osiguranja
plaćanja.

 Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku reguliranom Ugovorom o nabavi robe bez izdavanja  
 instrumenata osiguranja plaćanja. U slučaju ne istovjetnosti podataka na računu, glede
datuma isporuke robe i datuma plaćanja, rok za plaćanje računa se od dana primopredaje.
Naručitelj  se obvezuje  svoja  dugovanja platiti  jednim od zakonskih  sredstava plaćanja
temeljem  zakonskih  propisa.  Za  svako  zakašnjelo  plaćanje  izvan  Ugovorenog  roka
Ponuditelj će obračunati, a Naručitelj platiti u visini eskontne stope HNB i to od datuma
dospijeća  obveza  do  datuma  ispunjenja  obveze  plaćanja,  uzimajući  u  obzir  broj
kalendarskih dana u godini.



 Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Naručitelj  će uspoređivati  cijene ponuda s PDV-om s obzirom na to da ne može
koristiti pravo na pretporez.

Dokazi sposobnosti: 
Ponuditelj  mora  dokazati  svoj  upis  u  sudski,  obrtni,  strukovni  ili  drugi  odgovarajući  registar
države sjedišta gospodarskog subjekta.  Kao dokaz o upisu u registar gospodarski subjekt mora
dostaviti  važeći  odgovarajući  izvod  iz  registra,  a  ako  se  oni  ne  izdaju  u  državi  sjedišta
gospodarskog subjekta, može dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela. 

Ovlaštenje i članstvo u određenoj organizaciji Ponuditelj mora dokazati da posjeduje određeno
ovlaštenje ili da je član određene organizacije,  a što je potrebno za izvršenje predmeta nabave
u državi njegova sjedišta.   Za potrebe dokazivanja poslovne sposobnosti ponuditelj je u svojoj
ponudi dužan dostaviti: 

A/  Suglasnost Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti 
trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za gorivo za grijanje (loživo ulje ekstra lako), 

Aa/    Odgovarajući dokument države sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za 
izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene 
organizacije ili 
Ab/   Ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne 
mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije, Izjavu kojom izjavljuje da 
određeno ovlaštenje ili članstvo nije potrebno u državi sjedišta. 

B/  Dozvola (Rješenje) za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim 
derivatima izdana od strane  Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Ba/    Odgovarajući dokument države sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za 
izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene 
organizacije ili 
 
Bb/   Ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne 
mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije, Izjavu kojom izjavljuje da 
određeno ovlaštenje ili članstvo nije potrebno u državi sjedišta. 

Dokaz da ne postoji razlog za isključenje 

Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka  nabave ako utvrdi da 
gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:  
– u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
– u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni 
nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom
propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja
presliku važećeg poreznog rješenja o nepostojanju duga   i to za sve gospodarske 
subjekte u ponudi.



Ostali uvjeti: 
Ponuditelj  je  dužan kao jamstvo  za  uredno  izvršenje  ugovora  za  isporučenu  robu  dostaviti
Naručitelju  bjanko zadužnicu ili  zadužnicu,  koja mora biti  potvrđena kod javnog bilježnika i
popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12) odnosno
Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12) i odredbama Ovršnog zakona (NN 112/12,
25/13 i 93/14) u iznosu od 10% (slovima: deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a. 

Ponuditelj je dužan dostaviti bjanko zadužnicu ili zadužnicu u roku od 8 (osam dana) od dana
sklapanja Ugovora.

Jamstvo će se naplatiti  u slučaju da Ponuditelj ne ispuni ugovorne obveze na način i u roku kako
je ugovoreno. 

III.      BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Jamstva : jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Popis gospodarskih subjekata s kojima je  Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi 
subjekti ne postoje: ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi Naručitelj bio u 
sukobu interesa

Ostali bitni uvjeti za izvršenje ugovora:navedeni u pozivu

IV.       ODREDBE O PONUDI

Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude

Ponuditelj je u obvezi dostaviti Naručitelju 

 ponudbeni list,

 popunjeni troškovnik,

 dokaze sposobnosti (preslika izvatka iz sudskog registra uz tražena Rješenja)

 preslika rješenja porezne uprave o nepostojanju poreznog duga

 pripadajuće izjave.

Način izrade i dostave ponude

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku uvezujući u neraskidivu cjelinu.

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti  usluge ili  izvesti
radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. 
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne
smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.



Podnošenjem svoje ponude ponuditelj  prihvaća sve uvjete navedene u ovoj Dokumentaciji  o
nabavi.

Ponuda mora biti uvezani u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje
listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani
pričvršćena naljepnicom i otisnutim štambiljom).

Ispravci  moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv (npr. nije
dopustivo  brisanje,  premazivanje  ili  uklanjanje  slova  ili  otisaka).  Ispravci  moraju  uz  navod
datuma ispravka biti potvrđeni potpisom Ponuditelja.

Ponuditelj sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.  

Naručitelj  će  za  neposredno  dostavljene  ponude  izdati  potvrdu  o  primitku  na  traženje
gospodarskog subjekta.

Ponuda se smatra pravodobnom ako ponuda i svi pripadajući dijelovi ponude koji se dostavljaju
u papirnatom obliku i/ili  fizičkom obliku (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, uzorci,   mediji  za
pohranjivanje podataka i sl.) pristignu na adresu naručitelja do roka za otvaranje ponuda.

Dio/dijelovi  ponude pristigli  nakon isteka  roka za dostavu ponuda neće se otvarati,  nego će se
neotvoreni vratiti gospodarskom subjektu koji ih je dostavio.

Dokazi i ostali dokumenti koji se dostavljaju u ponudi dostavljaju se u preslikama. 

Jezik i pismo ponude: 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku  i latiničnom pismu.

Rok za dostavu ponude : 27.10.2017. godine do 12:00 sati.

Rok i mjesto otvaranja ponude: Otvaranje ponuda dana 27.10.2017 .u 12:00 sati , u 
prostorijama Naručitelja, Uljarska 1, 51000 Rijeka.  Otvaranje ponuda nije javno. 

Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude

Ponude u pisanom obliku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom
ili  neposredno  u  Hrvatsko  narodno  kazalište  Ivana  pl.  Zajca  Rijeka,  Uljarska  1,   uz  obavezne
naznake:

1. naziv i adresa Naručitelja: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
2. evidencijski broj nabave: MN-36/2017,
3. naznaka predmeta nabave – „PONUDA ZA LOŽ ULJE ZA GRIJANJE U RADIONAMA-NE

OTVARAJ".
4. OIB, naziv i adresa Ponuditelja.

 Ponude koje  su  zaprimljene nakon isteka  krajnjeg  roka za podnošenje  ponuda smatrati  će se
zakašnjelima, neće biti otvarane te će se vratiti Ponuditeljima koji su ih podnijeli.

Služba i osoba zadužena za kontakt:

Doris Šegulja, doris.segulja@hnk-zajc.hr

Odredbe o odabiru ponude ili poništenju postupka nabave:

mailto:doris.segulja@hnk-zajc.hr


Obavijest o odabiru ponude ili ponišenju postupka nabave biti će dostavljana ponuditeljima koji 
su sudjelovali u postupku nabave sukladno roku iz točke IX.

Posebne odredbe

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.
Naručitelj  zadržava pravo poništiti  ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku,  odnosno ne
odabrati  niti  jednu  ponudu,  a  sve  bez  ikakvih  obveza  ili  naknada  bilo  koje  vrste  prema
ponuditeljima.

V. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave
iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak
ukoliko  niti  jedna  dostavljena  ponuda  ne  odgovara  svrsi  nabave  ili  ako  prelazi  osigurana
sredstva,  odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci
Naručitelja.
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti u  roku od 30 dana od dana isteka
roka za dostavu ponuda.

VI.  OSTALO: 
za  sva  pojašnjenja  vezano  za  predmet  nabave  iz  ovoga  Poziva  možete  se  obratiti  :
doris.segulja@hnk-zajc.hr

VII . PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA
            Prilog I. – obrazac Ponudbenog lista

Prilog II . – obrazac Troškovnika
Prilog III. – Izjava o integritetu

                                                                         Odgovorna osoba naručitelja
              dr.sc. Marin Blažević

mailto:doris.segulja@hnk-zajc.hr


Prilog I.

I. PONUDBENI LIST

1.
NAZIV I SJEDIŠTE  I  OIB 
NARUČITELJA:

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca
OIB: 73674241432

   Predmet nabave Lož ulje za grijanje u radionama

   Evidencijski broj nabave: MN -36/2017

2. PODACI O PONUDITELJU 

Naziv ponuditelja

Sjedište ponuditelja 

Adresa ponuditelja

OIB 

Poslovni (žiro)  račun

Broj računa (iban)

Naziv poslovne banke

Navod  o  tome  je  li  ponuditelj  u
sustavu poreza na dodanu vrijednost

DA                 NE  (zaokružiti)

Navod o tome da li  ponuditelj  koristi
prijenos  porezne  obveze  –
(opcionalno)

Adresa za dostavu pošte

Adresa e-pošte

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona

Broj telefaksa

3. PONUDA

  Broj ponude
 Datum ponude

5. CIJENA PONUDE

Cijena ponude, kn bez PDV-a
Stopa i iznos PDV-a

Cijena  ponude,  kn  s  PDV-om** -
brojkama

6.
Rok  valjanosti  ponude  (npr.najmanje
30  dana od dana otvaranja ponuda)

Obavezno ispuniti sve stavke
 7.    Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude)

slijedećim redoslijedom: 
 



 Ponuditelj:

         (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.          Potpis:
_______________

 
U________________, _______20__. godine 

Napomena: 
3. Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen

poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za
upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan
na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto
predviđeno za upis  iznosa poreza na dodanu vrijednost  ostavlja se prazno ili  se stavlja
crtica (-).



Prilog II.

Obrazac troškovnika

Br. Naziv 
Jedinica

mjere
Količina

Jedinična
cijena (u kn)

Ukupna cijena
 (u kn)

1 2 3 4 5 6= (5*4)

1. Lož ulje Litara 27 777

    

   UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a :

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije dozvoljeno niti prihvatljivo mijenjanje,
precrtavanje ili korigiranje stavki Troškovnika. 
Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao:
umnožak količine stavke i cijene stavke, 

                           

 Ponuditelj:

                                      (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
                                   
                                                                               Potpis i pečat ponuditelja:



Prilog III .  -  Izjava o integritetu

Naziv ponuditelja: 
___________________________________________________________________
Sjedište/prebivalište  ponuditelja: 
___________________________________________________
OIB ponuditelja:____________________________________

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj u postupku  jednostavne nabave Lož ulja za grijanje u radionama, Naručitelja:

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca rijeka, Ev. broj nabave: MN-36/2017 ovom Izjavom

jamčimo  korektnost  u  postupku,  kao  i  izostanak  bilo  kakve  zabranjene  prakse  u  vezi  s

postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili  prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje

neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su

na bilo koji način  uključeni u postupak  nabave,  te izražavamo suglasnost s provedbom revizije

cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija

(ugovorna kazna,  bezuvjetni  otkaz  ugovora,  naplata  jamstva za uredno ispunjenje  ugovora)

ukoliko se krše ugovorne obveze.

                        

  ____________________________________________
                                            (tiskano upisati  ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja, pečat)

M.P.

                       

U _________________ dana _____________ . godine


