ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA
Reisnerova 46/a, 31000 Osijek; tel: 031/227 500, 227 501; fax: 227 515
e-mail tajništva: sport@zsugos.hr; sportska evidencija: zsugos@zsugos.hr
web: www.zsugos.hr; OIB: 41954548138

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
(tzv. bagatelna nabava)

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. OUSRH), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna
bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu), naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. NARUČITELJ: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA
Adresa: Adama Reisnera 46/a, 31 000 Osijek
OIB: 41954548138
Broj telefona: 031/227 500
Broj telefaxa: 031/227 515
Internetska adresa: www.zsugos.hr
Elektronička adresa: sport@zsugos.hr
2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: BN-US/2-15
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 81.000,00 kuna
4. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su usluge utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti sportaša na području grada Osijeka za 2015. g.
5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
5.1. Stručna sposobnost
Opću zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik, odnosno specijalist sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji imaju završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.
5.2. Količina predmeta nabave
Naručitelj je u troškovniku (prilog 2) naveo okvirnu količinu predmeta nabave od 1.620
pregleda.
Stvarno obavljena količina usluga može biti veća ili manja od okvirne količine.
Ukupna plaćanja na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost
predmeta nabave, jer je naručitelj odredio okvirnu količinu nabave.
5.3. Mjesto obavljanja usluga: Osijek, liječnička ordinacija ponuditelja
5.4. Radno vrijeme za pružanje usluga:
- radnim danom: ponedjeljak – petak od 7:00–14:00 sati;
- subotom po potrebi od 7:00-14:00
5.5. Sklapanje i trajanje ugovora
S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor u vezi s predmetom nabave za razdoblje od
1.2.2015.-31.1.2016. g.

6. PODACI O PONUDI
Sadržaj i način izrade
Ponuda mora sadržavati:
- popunjeni ponudbeni list potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom (Prilog 1);
- popunjeni troškovnik potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom (Prilog 2);
- ostale dokumente iz točke 8. ovog Poziva na dostavu ponuda.
Ponuditelj je u obvezi ispuniti izvorni troškovnik, izvorni ponudbeni list i obrasce izjava na način kako je to istima predviđeno u dokumentaciji, te iste ovjeriti pečatom i potpisom ovlaštene
osobe ponuditelja.
Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Cijena ponude piše se brojkama.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve u vezi s predmetom nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.
Rok za donošenje odluke o odabiru je 8 dana od isteka roka za dostavu ponude.
7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena, uz obvezu ispunjavanja tehničkih specifikacija, uvjeta i zahtjeva u vezi s predmetom nabave.
8. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI:
Ponuditelji su uz ponudu obvezni dostaviti:
- ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti
u vezi s predmetom nabave;
- dokaz o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama osobe odgovorne za izvršavanje usluga koje su
predmet nabave;
- popis opreme i uređaja kojima raspolaže ponuditelj kao dokaz tehničke opremljenosti i sposobnosti za obavljanje usluga koje su predmet nabave.
9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Plaćanje se vrši mjesečno na temelju sklopljenog ugovora o obavljanju usluga koje su predmet
nabave.
Predmet nabave oslobođen je PDV-a.
10. PROVJERA PONUDITELJA
Sve zahtijevane dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom
preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj može, nakon rangiranja ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru, zatražiti od najpovoljnijeg ponuditelja dostavu
izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata, osim ako su u ponudi dostavljeni dokumenti u izvorniku.
11. ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Ponuda mora biti zaprimljena od strane naručitelja najkasnije do 23.1.2015. g. do 10:00 sati,
bez obzira na način dostave.
Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

12. NAČIN DOSTAVE PONUDE:
Ponuda se dostavlja na adresu naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
- naziv i adresa naručitelja;
- naziv i adresa ponuditelja;
- evidencijski broj nabave;
- naziv predmeta nabave;
- naznaku „NE OTVARAJ“.
Ponuda se predaje u jednom primjerku, poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, u zatvorenoj omotnici. Na omotnici, s prednje strane, mora biti adresa naručitelja i adresa ponuditelja s naznakom: ponuda – USLUGE UTVRĐIVANJA OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI
SPORTAŠA.

13. ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA:
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA
Adama Reisnera 46/a
31 000 Osijek
14. OTVARANJE PONUDA
Naručitelj nema zakonsku obvezu i neće javno otvarati ponude.
15. OSTALO:
15.1. Obavijesti u vezi s predmetom nabave i kontakt osoba:
Zdravko Dumančić, mag. iur.
Telefon: 031/227 500
e-mail: zdravko.dumancic@zsugos.hr
15.2. Obavijest o rezultatima predmeta nabave:
Obavijest o rezultatima postupka nabave bit će dostavljena ponuditeljima u roku od 8
dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
16. OVAJ ZAHTJEV OBJAVLJEN JE NA INTERNETSKOJ STRANICI NARUČITELJA:
www.zsugos.hr dana 15.1.2015. g.

Broj: 02-23/1-15.
Osijek, 15. siječnja 2015.

v. d. Glavnog tajnika
Drago NIKOLIĆ, dipl. iur., vr.

Prilog 1

PONUDBENI LIST
JAVNI NARUČITELJ:
Naziv i sjedište: Zajednica športskih udruga grada Osijeka, Reisnerova 46/a, Osijek
OIB: 41954548138
E-mail: sport@zsugos.hr
Telefon: 031/227 500
Telefaks: 031/227 515

PONUDITELJ:
Naziv, sjedište i adresa:
OIB :

Naziv banke i poslovni broj računa (IBAN):

Obveznik poreza na dodanu vrijednost:

Da

Ne

Adresa za dostavu pošte:
Broj telefona:

Broj telefaksa:

Adresa e-pošte:
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja:
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:
Temeljem objave poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici naručitelja od 15.1.2015. g., nakon što smo
proučili dokumentaciju i sukladno uvjetima iz dokumentacije podnosimo
ponudu br: ___________________
za pružanje usluga utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti sportaša na području grada Osijeka za 2015. g.

Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Porez na dodanu vrijednost: 25% (brojkama):
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost
(brojkama):
a u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.
Napomena: Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na
dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, 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.

____________________________
(mjesto i datum)

M.P.

______________________________________
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Prilog 2

Ponuditelj:___________________________________________________________
Naručitelj: Zajednica športskih udruga grada Osijeka, Reisnerova 46/a, 31 000 Osijek

TROŠKOVNIK
za nabavu čiji je predmet pružanje usluga utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti sportaša
na području grada Osijeka

NAZIV USLUGE - OPIS STAVKE

Jedinica
mjere

Količina

Pružanje usluga utvrđivanja opće
zdravstvene sposobnosti sportaša
sukladno uvjetima, zahtjevima i
dokumentaciji iz poziva na dostavu
ponuda

pregled

1.620

Jedinična cijena
kn (bez PDV-a)

Ukupna cijena kn
bez PDV-a

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:

____________________________
(mjesto i datum)

M.P.

_____________________________
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

