HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
Strossmayerova 1
51000 Rijeka
051/377-052

Rijeka, 14. siječnja 2020.

Na temelju čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u ustanovi , i odredbe
Zakona o javnoj nabavi čl. 12 ravnatelj ustanove Edvin Liverić - Bassani dana 14.siječnja 2020.
godine upućuje vam sljedeći:
POZIV
na dostavu ponude u postupku
jednostavne nabave
I.

OPĆI PODACI

1.1.

Opći podaci o naručitelju:

HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
51000 Rijeka, Strossmayerova 1
OIB:39795989486
Tel: 051/377-052
Internetska adresa: www.rijeka.hr/ustanova-u-kulturi-hrvatski-kulturni-dom-na-susaku
1.2.

Osoba zadužena za komunikaciju sa ponuditeljem:

Edita Pogorilić
Tel: 051/377-052
E-mail: edita@hkd-rijeka.hr
1.3.

Evidencijski broj nabave: 01-2020

1.4.
Sukob interesa:
Sukladno članku 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11,83/13), dajemo
IZJAVU o nepostojanju sukoba interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ravnatelja
Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku Edvina Liverića - Bassanija, kao i s njim povezane osobe u
smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13. Zakona o
javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski kulturni dom na Sušaku
kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj
nabavi.
1.5.

Vrsta postupka javne nabave: dostava poziva jednom gospodarskom subjektu

1.6.
Naziv ponuditelja kojem se upućuje poziv na pregovaranje: Naručitelj dostavlja poziv
za dostavu ponude ponuditelju: ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka. Ponuditelj dostavlja inicijalnu
ponudu.
OBRAZLOŽENJE: Riječ je o gospodarskom subjektu kojem je predstavničko tijelo Grada
Rijeke izdalo koncesiju za distribuciju toplinske energije na njegovom području, sukladno Zakonu o
tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15) kojim pravo na obavljanje energetske djelatnosti

distribucije ili izgradnju objekata za distribuciju toplinske energije, stječe se koncesijom koju za područje ili
dio područja jedinice lokalne samouprave daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (članak 19.).

1.7.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 105.169,86 kuna (bez PDV-a) / ukupno s
PDV-om: 131.462.33 kuna
1.8.
Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Ugovor o javnoj nabavi usluge za razdoblje (očekivano)
od Siječnja 2020. Do 31. Prosinca 2020. Godine
II.

PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1.
Opis predmeta nabave i CPV oznaka
Predmet nabave je opskrba toplinskom energijom za grijanje
CPV oznaka: 09300000-2 Električna energija, grijanje, sunčeva i nuklearna energija.
2.2.
Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe
Gospodarski subjekti su dužni nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave
2.3.

Mjesto (područje) isporuke robe:
Područje isporuke robe je Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova1, Rijeka

Vrsta i količina predmeta nabave
Opskrba toplinskom energijom za razdoblje od 12 mjeseci, odnosno od siječnja.2020. –
31.12.2020. godine, prema troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije. U troškovniku je
navedeno obračunsko mjerno mjesto (adresa) s brojem mjernog uređaja, tarifnim modelom te
priključnom snagom, uz iskazanu predviđenu, okvirnu količinu potrošnje toplinske energije.
Troškovnik sadržava i naknadu koja uključuje održavanje opreme kotlovnica.
Ukupna plaćanja bez PDV na temelju ugovora mogu biti veća ili manja od vrijednosti ugovora,
sukladno stvarno nabavljenim količinama, ali ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
2.4.

Početak i rok izvršenja usluge:
Početak izvršenja usluge je odmah po potpisivanju ugovora o javnoj nabavi usluga,
očekivano od siječnja 2020.
Završetak pružanja usluga je 31. prosinca 2020.
2.5.

III.

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

3.1.

Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

3.1.1. Upis u registar
Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u
koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
IV.

PODACI O PONUDI

4.1.

Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je izjava volje gospodarskog subjekta u pisanom obliku da će pružiti usluge u skladu s
uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi.
Pri izradi ponude gospodarski subjekt se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije o
nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.
Sadržaj ponude u elektroničnom obliku:

Troškovnik ispunjen po svim stavkama
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4.2.

NAČIN DOSTAVE PONUDE

4.2.1. Elektronička dostava ponuda
Elektroničkim putem: edita@hkd-rijeka.hr,uz prethodnu obveznu potvrdu prijema maila kojim se
pozivate na dostavu ponude.
4.3.

Dopuštenost varijanti ponude

Varijante ponude nisu dopuštene.
4.4.

Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude piše se brojkama. Jedinične cijene izražene u Troškovniku su nepromjenjive.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i cijene za razdoblje važenja ugovora
(zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika koja se nudi, na način kako je to
određeno u Troškovniku. Ako je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj ju nudi besplatno
obvezan je u tu stavku upisati iznos od 0,00 kuna (nula kuna). Sve stavke troškovnika moraju biti
popunjene. Cijene se iskazuju za svaki pojedinačni prostor s obzirom na površinu prostora i
učestalost čišćenja kako je navedeno u Troškovniku.
U Ponudbenom listu treba upisati cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude sa
uključenim PDV-om, na način kako je to određeno u Ponudbenom listu koji je sastavni dio ove
Dokumentacije.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u Ponudbenom listu,
na mjesto predviđno 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.
Naručitelj prihvaća promjenjivost cijene ako je uzrokovana zakonskim i podzakonskim propisima
koji reguliraju odnose opskrbljivača i povlaštenih kupaca (Zakon o energiji, Zakon o tržištu
energije, Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom, Tarifni sustav za usluge energetskih
djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki,
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje,
distribucije i opskrbe toplinskom energijom, Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za
isporučenu toplinsku energiju). Postotak promjenjivosti ponuđene cijene ponuditelj se obvezuje
posebno iskazati u Ponudi.
Obračunsko razdoblje za plaćanje toplinske energije iznosi 30 dana (+/- 3 dana).
4.5.

Valuta ponude je hrvatska kuna.

4.6.

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

4.7.

Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik, latinično pismo.

4.8.

Rok valjanosti ponude: najmanje 30 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda

V.

OSTALE ODREDBE

5.1.
Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Ponude se dostavljaju na e-mail adresu iz točke 1.2. ovog poziva. Ponuda se dostavlja do
23.siječnja 2020.godine do 11:00 sati.
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5.2.
Rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru/poništenju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za
dostavu ponuda.
5.3.

Rok, način i uvjeti plaćanja

Sva plaćanja Naručitelj će izvršavati temeljem ispostavljenih mjesečnih računa, u roku do 30 dana
od dana zaprimanja računa za uredno izvršenu uslugu, na poslovni račun odabranog ponuditelja.
Plaćanje se vrši u kunama.
Ne odobrava se plaćanje predujma.
5.4.

Propisi koji se primjenjuju

Za sve što nije navedeno u ovoj Dokumentaciji u postupku javne nabave primjenjuju se odredbe
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ustanovi.
5.5.

Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi

Naručitelj ne odgovara ni na koji način za bilo koje troškove ponuditelja u svezi s izradom,
predajom, prezentacijom ponude ili bilo kojom drugom radnjom vezanom uz pripremu ponude.
5.6.

Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016, gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na
temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnim (uključujući
tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda). U tom slučaju gospodarski subjekt
obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.
Sukladno članku 52. stavku 3. ZJN 2016, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne
nabave označiti tajnom:
 cijenu ponude,
 troškovnik,
 podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,
 javne isprave,
 izvatke iz javnih registara te
 druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podazkonskom propisu moraju javno
objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.
Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju
zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te
povjerljive značajke ponuda.
Obrada osobnih podataka prikupljenih u ovom javnom nadmetanju, koristit će u smislu važećeg
Zakona o zaštiti osobnih podataka, isključivo u svrhu obrade osobnih podataka u ovom javnom
pozivu.
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