
                    

SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA 

Zagrebačka 2, 53 230 Korenica 

Klasa: 406-01/18-01/03 

Urbroj: 2125/36-01-18-04 

U Korenici,  21. studenoga 2018 

       

      GOSPODARSKI SUBJEKT: 

       

 

 

 
 

       

       
 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 

Za provedbu postupka Jednostavne nabave robe za 2019. god. 

 

PREDMET NABAVE: LOŽ ULJE EKSTRA LAKO  

 

Evidencijski broj nabave: E-J-23/19 

 

 

Datum objave i slanja poziva: 21. studenoga 2018. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda: 3.  prosinca 2018. do 12:00 h 

 

Planirano razdoblje sklapanja ugovora: od 01.01.2019. – 31.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korenica. studeni 2018. 

 

 

 

 

 

     



Poštovani,  

 

Srednja škola Plitvička jezera, pokrenula je nabavu lož ulja ekstra lakog za 2019. godinu, te 

vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. 

Sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) za godišnju procijenjenu 

vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn za robu i usluge (500.000,00 kn za 

radove) bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke 

javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Za ovaj postupak se primjenjuju odredbe 

internog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (od 12.06.2017.). 

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave je lož ulje ekstra lako, sukladno  CPV:  09135100-5   - ulje za loženje, 

te troškovnikom iz dijela II. ovog Poziva. 

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 131.663,00 kn. 

 

2. UVJETI NABAVE 

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete: 

- Način izvršenja: Dinamika isporuke lož ulja ekstra lakog fco Srednja škola Plitvička 

jezera i Učenički dom Škole,  određuje se narudžbenicom. 

- Rok izvršenja: Rok isporuke lož ulja ekstra lakog ne može biti dulji od 72 sati od 

primitka narudžbenice. 

- Rok trajanja ugovora: 12 mjeseci. 

- Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude. 

- Mjesto izvršenja: Srednja škola Plitvička jezera, Zagrebačka 2, Korenica i Učenički 

dom Škole, Trg. sv.Jurja 2, Korenica. 

- Rok, način i uvjeti plaćanja: u roku od 30 (trideset)  dana od dana zaprimanja računa  

po izvršenoj isporuci robe, doznakom na žiro-račun ponuditelja.  

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. 

- Cijena ponude: Cijena ponude se određuje sukladno Zakonu o tržištu nafte i naftnih 

derivata (NN br. 19/14. i 73/17.). Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude 

izražava se za cjelokupni predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i 

popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 

Prodajna cijena odabranog ponuditelja na dan isporuke robe mora biti sukladna 

službenom cjeniku odabranog ponuditelja važećem na taj dan. Prodajna cijena formira 

se sukladno odredbama Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata („Narodne novine“ 

broj 19/14. i 73/17.). Visina iskazanog popusta (%) je nepromjenjiva za sve vrijeme 

ugovora. Prilikom svakog izdavanja računa odabrani ponuditelj je dužan ponuđeni 

popust iskazati u postotcima i kunama te ga ukalkulirati u cijenu. 

Radi uporedivosti ponuda, potrebno je upisati cijene važeće na dan objave Poziva 

za dostavu ponuda na internetskoj stranici Škole, odnosno na dan 21. studenoga 

2018. godine. 

- Kriterij odabira ponude: najniža cijena. 

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja zadovoljava sve uvjete i zahtjeve određene Pozivom 

za dostavu ponuda, s najnižom cijenom.  

 

- Dokazi sposobnosti:  

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje 

ponuda: 

 



2.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 

gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela 

odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog 

subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog 

subjekta: 

 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita 

u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 

253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 

subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 

(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje 

mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem 

(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu 

zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 

(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 

333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne 

vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i 

davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.), 

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. 

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne 

smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na 

internetskim stranicama. 

 

Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio 

Poziva za dostavu ponude (Prilog II). Naručitelj ističe da je predložak izjave samo predložak, 

a ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku. 

 

Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela 

nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo 

kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti 

izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. 

 

Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, 

Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta 

gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po 

zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta,  ili 

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi 

sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba 

ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje 

dokument iz kaznene evidencije pod a), ili 

 

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu 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, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s 

ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, 

odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke 

ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.   

 

2.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima 

odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.  

 

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke  gospodarski subjekt dužan je u ponudi 

dostaviti   

 

a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela 

države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od 

objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama , ili  

 

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 

subjekta, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o 

stanju duga, ili  

 

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu 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 ili izjavu s 

ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana 

objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ako se u državi sjedišta 

gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći 

dokument.   

 

2.3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju postoje li  

razlozi isključenja te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata. U 

slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima ili 

izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od 

ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih 

dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.  

 

ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA: 

 

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti: 

 

2.4. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar države svog sjedišta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u vezi sa predmetom 

nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni, 

strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod 

o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 

gospodarskog subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti 

izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

 

Izvod ili Izjava  kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca 

računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici. 



Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog 

odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjesecaod dana objave poziva za 

dostavu ponuda na internetskoj stranici. 

2.5. Važeća suglasnost za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom 

za naftne derivate Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao i dokaz da ispunjava 

uvjete sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom 

za naftne derivate za sve vrste goriva za koje podnosi ponudu sukladno Uredbi o uvjetima za 

obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu ( NN broj 47/14. 

i 62/15.).  

 

2.6. Važeća dozvola (rješenje) za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim 

derivatima Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje energetske 

djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12., 

14/14.,  95/15. i 102/15.). 

NAPOMENA: SVI DOKAZI MOGU SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ 

ILI NEOVJERENOJ PRESLICI I SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM 

JEZIKU ILI PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG 

SUDSKOG TUMAČA.  

Prije sklapanja Ugovora naručitelj može zahtijevati od ponuditelja dostavu izvornika ili 

ovjerenih preslika svih traženih dokumenata, osim ako je u ponudi već dostavio tražene 

dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, tada ih nije dužan ponovno dostavljati. 

Temeljem dostavljenih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata na traženje naručitelja, 

ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete zahtijevane u ovom Pozivu, ali isti 

dokumenti ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama (u smislu 

starosti tj. datuma izdavanja).  

 

1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 

Ponuda treba sadržavati: 

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 

- Dokazi (traženi dokumenti) 

 

Molimo da vašu ponudu dostavite: 

- Rok za dostavu ponude: do 12,00 sati,  dana 3.12.2018. godine. 

- Način dostave ponude: osobno, poštom. 

- Ponude se zaprimaju na adresi: Srednja škola Plitvička jezera, Zagrebačka 2, 53 230 

Korenica. 

Otvaranje ponuda će se održati dana 3.12.2018. u 12,00 sati u prostorijama Srednje škole 

Plitvička jezera, Zagrebačka 2, Korenica. Otvaranje ponuda nije javno (prema Zakonu o 

javnoj nabavi nije obveza javno otvarati ponude za jednostavne nabave). 
  

3. OSTALO 

Kontakt osoba:  Željko Lukes, br. tel. 01/8000-599., e-mail: ured@ss-plitvickajezera.skole.hr 

 

Pisanu obavijest o rezultatima nabave s preslikom  zapisnika o otvranju, pregledu i ocjeni 

ponuda, Srednja škola Plitvička jezera, će dostaviti svim ponuditeljima u postupku u roku 10 

dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
 

S poštovanjem!                   Ravnatelj: 

                                                                                        Šimo Pavlović, prof.                           

mailto:ured@ss-plitvickajezera.skole.hr


 

TROŠKOVNIK 
 

 

 
Redni 
broj 

VRSTA   
GORIVA 

JEDINICA 
MJERE 

OKVIRNE 
KOLIČINE 

JEDINIČNA PRODAJNA CIJENA 
(bez PDV-a) 

važeća na dan 21.11.2018. godine 

UKUPNO 
(kuna) 

Prodajna 
cijena 

Popust Popust 
u 

kunama 

Ponuđena 
jedinična 

cijena 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5-7) 9(4*8) 
1. Lož ulje ekstra 

lako 
litra 25.000      

2. UKUPNO 
(bez PDV-a) 

Brojevima  

3. PDV Brojevima  

4. UKUPNO 
(s PDV-om) 

Brojevima  

 
 
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: ________________________________________________ 
 
       M.P 
 
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA: 

• Sve jedinične cijene i stavke Troškovnika moraju biti ponuđene 

• Radi usporedivosti ponuda jedinična cijena iskazuje se na dan poziva za dostavu ponuda  

• „Popust“(6) se upisuje u postotku, koji je nepromjenjiv za vrijeme trajanja ugovora, dok se visina 
popusta u kunama(7) iskazuje zasebno zaokruženo na dvije decimale 

• Ukoliko ponuditelj ne nudi popust, u stupac „Popust“ (6) i Popust u kunama (7) upisat će 0(nula) 
i time će se Troškovnik smatrati uredno popunjen 

• ponuđene jedinične cijene po stavkama Troškovnika iskazuju se zaokružene na dvije decimale i 
sadrže sve troškove fco kupac, osim poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOG I 

 

PONUDBENI LIST 

1. Naziv i sjedište naručitelja:  

 Naziv naručitelja SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA 

 Sjedište naručitelja Zagrebačka 2, Korenica 

 OIB naručitelja 67749942551 

2. Podaci o ponuditelju: 

 Naziv ponuditelja   

 Sjedište ponuditelja   

 Adresa ponuditelja   

 OIB   

 IBAN  

 Adresa za dostavu pošte  

 Adresa e-pošte  

 Kontakt osoba ponuditelja  

 Broj telefona  

 Broj telefaksa  

 Ponuditelj u sustavu PDV-a(zaokružiti) DA                       NE 

3. Predmet nabave 
 

 

4. Cijena ponude bez PDV-a  

5. PDV  

6. Cijena ponude s PDV-om  

7. Rok valjanosti ponude 

 

 

 

8. Broj i datum ponude  

  Za Ponuditelja: 

 

                   (tiskano upisati ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja) 

 

                               M.P. 

       Potpis ovlaštene osobe ponuditelja  

 



PRILOG II 
 
 

I Z J A V A 

 

Kojom ja ______________________________iz __________________________________ 

                         (ime i prezime)                                        (adresa stanovanja) 

 

broj osobne iskaznice __________________izdane od _____________________________ 

 

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta 

 

__________________________________________________________________________ 

                                              (naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da 

protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena 

pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela:  

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita 

u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 

253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 

subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 

(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje 

mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem 

(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu 

zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 

(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 

333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne 

vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i 

davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.), 

U _____________________,____________godine 

 

     

Ime i prezime osoba ovlaštene za  

zastupanje gospodarskog subjekta: _________________________ 

 

Potpis:     _________________________ 

              MP 
 


