
ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. 

 

DOKUMENTACIJA ZA NABAVU 

- nabava dizelskog goriva Eurodiesel -  

 

1 
Ev.br. nabave: II-01/17 

 

1. OPĆI PODACI: 

Naručitelj:  Zračna luka Osijek d.o.o. 

Adresa: Vukovarska ulica 67, p.p. 47, Klisa, 31000 Osijek 

OIB:  48188420009 

Telefon: 031/514-402 

Fax:  031/514-460 

Web:  http://www.osijek-airport.hr/ 

Evidencijski  

broj nabave:  II-01/17 

 

2. PODACI O OSOBI I SLUŽBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S 

PONUDITELJIMA 

Ovlašteni  

predstavnik naručitelja:  Milan Kranjčević, voditelj Službe održavanja 

Telefon:    031/514-444   

Fax:    031/514-460  

E-mail:    milan.kranjcevic@osijek-airport.hr 

 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeĎu Naručitelja i gospodarskih subjekata 

obavlja se poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom na prethodno navedene 

adrese. Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama 

vezano za dokumentaciju za nabavu isključivo ako su zahtjevi dostavljeni poštanskom 

pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom. 

 

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE: 

Nabava robe do 200.000,00 kn, sukladno Pravilniku o nabavi robe, radova i usluga Ur.broj: B-I-

02/17-32-DM/MŠ od 18.01.2017. 

 

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 

132.000,00 kn bez PDV-a. 

 

5. OPIS PREDMETA NABAVE: 

Predmet ovog postupka je nabava dizelskog goriva Eurodiesel. 

 

6. VRSTA UGOVORA: 

Po provedenom postupku jednostavne nabave sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se 

ugovor na rok od 1 godine, u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nabavu.  

 

7. TROŠKOVNIK 

Troškovnik je prilog dokumentaciji za nabavu. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i 

ukupna cijena moraju biti zaokružena na dvije decimale. 

Sastavni dio ponude čini troškovnik koji mora biti u potpunosti popunjen.  

Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni oblik Troškovnika. 

Mjerodavne su jedinične cijene upisane u Troškovniku - nije dopušteno zasebno iskazivati 

popust ili povećanje cijena. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuĎenim i upisanim 

jediničnim cijenama u stavkama Troškovnika.   

http://www.osijek-airport.hr/
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Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jedinične cijene svake stavke predmeta  

nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke 

i cijene stavke. 

 

8. KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

Sklapa se ugovor o nabavi i isporuci dizelskog goriva prema Ponudbenom listu i troškovniku.  

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg robe koji se traži u dokumentaciji za nabavu. 

Ponude koje obuhvaćaju samo dio tražene robe neće se razmatrati.  

Ponuditelj je dužan ponuditi i isporučiti dizelsko gorivo sukladno svim uvjetima koji su navedeni 

u ovoj dokumentaciji za nabavu. 

Količine navedene u troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije su okvirne. Stvarna 

nabavljena količina robe može biti veća ili manja od okvirne količine. 

Ukupna plaćanja temeljem zaključenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost 

nabave koja iznosi 132.000,00 kn bez PDV-a. 

 

9. ROK I MJESTO ISPORUKE 

Odabrani ponuditelj je dužan isporučivati ugovorenu robu od dana potpisa ugovora, sukcesivno 

tijekom trajanja ugovora, temeljem pojedinačnih narudžbi. 

Odabrani ponuditelj obvezuje se početi s isporukom robe odmah po potpisu ugovora. 

Mjesto isporuke je: 

1. Zračna luka Osijek, Vukovarska ulica 67, Klisa, Grad Osijek - s rokom isporuke od 3 dana od 

dana zaprimanja narudžbenice 

2. benzinske postaje ponuditelja - gorivo se isporučuje odmah, putem zahtjeva Naručitelja za 

točenje u spremnike vozila  

 

10. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST PONUDITELJA 

Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar države sjedišta gospodarskog subjekta. 

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, prihvatljiv je i neslužbeni izvod pribavljen 

putem interneta. 

Izvod iz odgovarajućeg registra ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka 

postupka.  

 

11. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE 

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove 

sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nabavu. 

Sadržaj ponude: 

 1. ponudbeni list (potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom) 

 2. troškovnik (u potpunosti popunjen, potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren 

 pečatom) 

 3. dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti ponuditelja (točka 10.) 

 

12. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja putem pošte na adresu Naručitelja ili putem elektroničke pošte na adresu: 

milan.kranjcevic@osijek-airport.hr 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom 

naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 
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Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. 

 

13. NAČIN IZRAČUNA CIJENE ZA PREDMET NABAVE, SADRŽAJ CIJENE I NAČIN 

PROMJENE CIJENE 

Cijena ponude izražava se u kunama. 

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

Cijena ponude se piše brojkama. 

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. 

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave osloboĎen 

poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviĎeno za upis cijene ponude s 

porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviĎenom za 

upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviĎeno za upis iznosa poreza 

na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

 

14. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kao najpovoljnija ponuda biti će odabrana ponuda sa najnižom cijenom. 

Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti 

će odabrana ona ponuda koja je zaprimljena ranije. 

 

15. ROK VALJANOSTI PONUDE 

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 

16. DAN, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

Rok za dostavu ponuda je 27. siječnja 2017.g. 

Otvaranje ponuda neće biti javno. 

 

17. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

1. Isporuka na adresu Naručitelja - račun se izdaje za svaku pojedinu isporuku, plaćanje se vrši u 

roku od 30 dana od dana primitka računa. 

2. Isporuka na benzinskim postajama - jednom mjesečno se izdaje se zbirni račun za gorivo 

isporučeno u prethodnom mjesecu. Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana primitka zbirnog 

računa. Isporučitelj je za isporuku na benzinskim postajama Naručitelju dužan omogućiti 

bezgotovinski način plaćanja. Isporučitelj nema pravo na naknadu za korištenje instrumenata za 

bezgotovinsko plaćanje na benzinskim postajama.  

Plaćanje predujmova za obje stavke je isključeno. 
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Prilog 1. 

 

Ponudbeni list 
 

 

PONUDA br._______ 

 

1. NARUČITELJ 

Naziv i sjedište: 
ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o., Vukovarska 67, p.p. 47, 

Klisa, 31000 Osijek 

Predmet nabave: dizelsko gorivo Eurodiesel 

Evidencijski broj nabave: II-01/17 

 

2. PONUDITELJ 
Naziv i sjedište 

ponuditelja: 
 

Adresa ponuditelja: 
 

OIB:  

Odgovorna osoba ponuditelja:  

Osoba za kontakt:  

Broj telefona:  

Broj faksa:  

Adresa e-pošte:  

Broj žiro-računa, banka: 
 

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a 

(zaokružiti): 
                       DA                                         NE 

 

3. CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE 

Cijena ponude bez PDV-a:  

Iznos PDV-a: 
 

Cijena ponude sa PDV-om: 
 

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda 

Mjesto i datum: 
 

 
 

 

_________________________________________ 

      (Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 

 

      M.P. 
 

_________________________________________ 

            (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 
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Prilog 2. 

 

Troškovnik 

 

 
 

Rb. Naziv 
Jedinična 

mjera 

Ukupna 

količina 

Jedinična cijena u 

kn (bez PDV-a) 

Ukupan iznos u 

kn (bez PDV-a) 

1. 
Dizelsko gorivo 

Eurodiesel 
litra 22.000   

 

 
UKUPNO (kn): 

 

PDV 25% 
 

SVEUKUPNO 

(kn): 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                                      _________________________________ 

                    (Mjesto i datum)                                                                                         (Potpis ovlaštene osobe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


