
 
 

 
Naručitelj Rijeka sport pokrenuo je  postupak nabave „Kemikalija za obradu bazenskih voda“, za  koju 
nabavu sukladno odredbi članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 
90/11, 83/13 i 143/13), budući da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 
200.000,00 kn, nije obvezan primjenjivati navedeni Zakon. 
 
Sukladno članku 22. Naputka o nabavi robe, radova i usluga od 20. siječnja 2014. godine, 
Rijeka sport d.o.o. kao naručitelj poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu 
ponude sukladno uvjetima i zahtjevima koje određuje ovaj:  
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1. PREDMET NABAVE 
 
1.1. Opis predmeta nabave 

 
Predmet nabave su: kemikalije za obradu vode u Bazenima Kantrida.  
Referentna oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 24962000-5 
– kemikalije za obradu vode.  

 
1.2. Opseg i količina predmeta nabave 

 
Naručitelj je okvirnu količinu predmeta nabave odredio u obrascu ponude koji 
je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.  

 
Stvarno nabavljena količina robe može biti veća ili manja od okvirne količine, 
pri čemu  ukupna plaćanja bez PDV-a temeljem sklopljenog ugovora ne smije 
prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. 
 

1.3. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 199.500,00 kn 
 
 

2. UVJETI NABAVE 
 

2.1. Način izvršenja: sklapa se ugovor o nabavi robe 
 
2.2. Rok trajanja ugovora: od veljače 2014. godine do veljače 2015. godine 
 
2.3. Mjesto isporuke robe: Rijeka, Bazeni Kantrida, Podkoludricu 2 
 
2.4. Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda 
 
2.5. Odredbe o cijeni ponude: 
 
 Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovorai. U cijenu trebaju biti 

uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i drugo). 
 
 Ponuditelji su dužni u ponudi upisati jedinične cijene i ukupne cijene 

(zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je 
to određeno u troškovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude 
s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. 

 
 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u 

ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, 
upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene 
ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se 
prazno. 

  
 Cijena ponude iskazuje se u kunama. 

 
2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja 

 
Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja 
valjanog računa koji sadrži sve elemente propisane zakonom. 
 

2.7. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude 
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2.8. Dokazi sposobnosti: 
 

  Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države 
sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni 
dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta.  
Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave 
ovog poziva za dostavu ponuda.  

 
Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument 
nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti 
stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Iz 
potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu 
plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda 
navedenih obveza.  
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni 
dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom 
izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 
subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava 
ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva za 
dostavu ponuda.  

 
 Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa: 

  
 Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa. 

 
 

3. ODREDBE O PONUDI 
 
3.1 Sadržaj i način dostave ponude 

 
Ponuda mora sadržavati pravilno ispunjeni ponudbeni list iz ovog poziva za 
dostavu ponude i dokaze sposobnosti iz točke 2.8 ovoga poziva. 
 
Ponuda mora biti sačinjena u papirnatom obliku uz obvezno ispunjen 
obrazac ponude koji mora biti potpisan po osobi ili osobama ovlaštenima za 
zastupanje i ovjeren pečatom. 

  
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu, na način da se onemogući naknadno 
vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa sadržajem ponude i rednim 
brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu iz dokumentacije za nadmetanje. 
Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj 
stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice 
ponude. Ponuda u papirnatom obliku piše se neizbrisivom tintom. Ponuditelj je 
dužan pridržavati se zahtjeva i uvjeta iz poziva za dostavu ponuda, koje ne 
smije mijenjati i nadopunjavati.  

  
Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati po osobi ovlaštenoj za 
zastupanje i ovjeriti pečatom, uz navod datuma. 

 
Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti 
istinitog sadržaja. Ukoliko Naručitelj utvrdi tijekom postupka da je ponuditelj 
dao netočne podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave 
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isključit će tog ponuditelja kao nesposobnog iz sudjelovanja u postupku 
nabave. Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u 
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 
elektroničke isprave. 
 
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na 
adresu: 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, naslovljena na Rijeka sport d.o.o i 
s naznakom –  "NE OTVARATI - PONUDA ZA KEMIKALIJE ZA OBRADU 
VODE".  
Na omotnici navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno 
pristigla ponuda mogla vratiti. 
 
Nije dopušteno ponudu dostavljati elektronskim putem. 
 
Nije dopušteno davanje inačica, varijanti i alternativnih ponuda. 

 
3.2 Jezik i pismo ponude:  

 
Ponude se ispisuje latiničnim pismom na hrvatskom jeziku. 
 

3.3 Rok za dostavu ponude: 
 
Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 11. veljače 2014. godine u 10,00 
sati, bez obzira na način dostave. Smatrat će se da su u propisanom roku 
dostavljene sve  ponude koje su do navedenog roka primljene kod naručitelja. 
 

3.4 Rok i mjesto otvaranja ponuda: 
 
Otvaranje će biti izvršeno dana 11. veljače 2014. godine u 10,00 sati u Sali 
za sastanke (soba 101/I) na adresi sjedišta javnog naručitelja. 
 
Otvaranje ponuda biti će izvršeno bez prisutnosti javnosti. 
 

3.5 Služba i osoba zadužena za kontakt: 
 
Rijeka sport d.o.o. 
51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1 
tel: 051/406-444, fax: 051/406-449 
Zvonko Mladenović, dipl.ing građ. 
E-mail: zvonko.mladenovic@rijekasport.hr 
 
 

4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE 
 
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz 
predmet nabave iz ovog 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 premašuje planirani iznos vrijednosti nabave, te u drugim 
opravdanim slučajevima prema odluci naručitelja. 
 
Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje pravodobno dostavljenih ponuda 
najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda, te svim ponuditeljima 
dostaviti pisano obavijest o rezultatima nabave. 

 
 

mailto:zvonko.mladenovic@rijekasport.hr
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5.                                 PONUDBENI  LIST 
 
Podaci o ponuditelju: 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja 
 

 

OIB1  
 Žiro račun  

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a 
(zaokružiti) DA                 NE 

Telefon  Telefaks  

E-mail  
 

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a 
za potpisivanje ugovora  

 
 
 

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt  
 

 

P O N U D A br:________ 
za isporuku kemikalija za obradu vode na Bazenima Kantrida  

 
I. Proučili smo Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je 

Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali s lokacijom na koju se vrši 
isporuka i uvjetima isporuke, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima ugovoriti 
isporuku robe fco. Bazeni Kantrida, i to za robu pod rednim brojevima 1. do 3. u 
plastičnim kontejnerima od 1.000 litara, sa prepumpavanjem u spremnike naručitelja, 
sukcesivno prema zahtjevu Naručitelja, a za  cijenu navedenu kako slijedi: 

 
Redni 
broj 

Naziv i vrsta 
proizvoda 

Jedinica  
mjere 

Količina Jedinična 
Cijena u 

kn 

UKUPNO u kn 

1. NATRIJ HIPOKLORIT 
NaOCL  otopina 16 % 

kilogram 90.000    

2. FLOKULANT - Aluminijev 
poliklorit otopina 10 % 

 
kilogram 

17.000    

3. PH-sumporna kiselina 
H2So4     otopina 14,5 % 

kilogram 42.000    

4. Tabletirana sol za 
regeneriranje postrojenja za 
omekšavanje vode  
Na Cl 99,6 % 

 
kilogram 

 
2.000 

  

CIJENA PONUDE 
Cijena ponude bez PDV-a  

PDV 4  
Cijena ponude s PDV-om  

 

                                                   
1 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 
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II. U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo s 
isporukom započeti po sklapanju Ugovora, te isporuku sukcesivno izvršavati sve do 
28. veljače 2015. godine. 
 

III. Ponudi prilažemo dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti, prema traženom u 
zahtjevu da dostavu ponude. 

 
 
 
 

               Ponuditelj: 
 

__________________________ 
M.P. (ime i prezime odgovorne osobe)  

 

 

 

 

 

U ______________________, __________ 2014. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


