
                                                                                             Vinkovci, 07.06.2017. 
                                                                                              Urbroj: 602/17.

Na temelju čl. 198. st. 4. ZJN 2016., Polet d.o.o., Vinkovci, kao javni naručitelj , objavljuje 
sljedeće:

I Z V J E Š Ć E
                o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim

subjektima

za pripremu otvorenog postupka nabava eurodisel goriva 

Dana 31 .svibnja. 2017.g. Polet d.o.o., Vinkovci, objavio je na svojoj internetskoj stranici Obavijest 
o prethodnom savjetovanju  sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt Dokumentacije o 
nabavi i troškovnik u predmetu nabave.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 06.06.2017.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dobili smo upit 
zaineresiranog gospodarskog subjekta, na koji smo odgovorili. 

Upit i odgovore navodimo:

1. Dokumentacija o nabavi sadrži obrasce, predloške zahtijevanih dokumenata, izjava.

Molimo Vaš navod da obrasci mogu biti na memorandumu ponuditelja, ovjereni i potpisani od 
ovlaštenih osoba

1. Obrasci mogu biti na memorandumu Ponuditelja, ovjereni i potpisani od ovlaštenih osoba.

2.U odlomku JAMSTVA 

navodi se obveza dostave Jamstva za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% od vrijednosti 
ugovora bez PDV-a u obliku bjanko zadužnice. Kao potencijalni odabrani Ponuditelj potpisivanjem 
Ugovora preuzimamo odgovornost za redovitu i kvalitetnu opskrbu sukladno definiranim uvjetima. 
Stoga Vas molimo da razmotrite mogućnost izuzimanja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora, ili, 
ukoliko niste suglasni s tim, potvrdite spremnost da ćete odabranom Ponuditelju, prilikom 



potpisivanja Ugovora i Vi dostaviti Jamstvo u recipročnom iznosu.

2. Naručitelj ostaje pri traženju dostave jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, uz to da će 
Naručitelj odnosno Polet d.o.o.,Vinkovci, nakon zaključenog ugovora s najpovoljnijim 
ponuditeljem izdati jamstvo odnosno bjanko Zadužnicu kao instrument osiguranje plaćanja, što se 
regulira ugovorom.

Za jamstvo za ozbiljnost ponude se ne navodi iznos zadužnice ili bjanko zadužnice ( koje ne smije 
biti više od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave ).

- . Jamstvo za ozbiljnost ponude u točki 25.1. iznositi će 3% od procijenjene vrijednosti nabave, te 
će iznositi 252.000,00 kuna., što će biti navedeno u objavljenoj dokumentaciji za nadmetanje.

3. uočili smo da je zahtjev Vaše dokumentacije za nadmetanje određivanje popusta u postotku (%).

Međutim, u troškovniku nema kolone za iskazivanje postotka, samo njegov izračun. Naše pitanje je 
hoće troškovnik biti u tom obliku. Ujedno molimo da razmotrite iskazivanje popusta u kn/lit, pošto 
je analizom kretanja cijena naftnih derivata i popusta ustanovljeno je da Naručitelju nije u 
poslovnom interesu definiranje cijene u postotku, jer se prilikom pada cijena naftnih derivata popust
u postotku veže se na baznu (nižu) cijenu i Naručitelj u tom slučaju dobiva niži popust nego da je 
isti definiran u apsolutnom iznosu, koji se obračunava na litre – kn/lit.

U točki 21. ujedno tražite dostavu maloprodajnog cjenika, te navodite da je cijena ponude 
promjenjiva. Dobivanje količinskog rabata za isporuku s dostavom na skladište implicira 
veleprodajnu cijenu, pa stoga molimo da taj uvjet izmijenite, odnosno tražite veleprodajni 
cjenik.Cijena ponude nije promjenjiva, ali cijena po pojedinoj isporuci je promjenjiva sukladno 
Odlukama o cijenama koje donosi Ministarstvo gospodarstva.

3. Točka 21. Dokumentacije za nadmetanje glasit će:

Cijena ponude za cjelokupni predmet nabave izražava se u kunama bez poreza na dodanu vrijednost.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Referentna cijena za
izradu  ponude  je  veleprodajna  cijena  ponuditelja  na  dan  objave  poziva  za  nadmetanje  u
Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Ponuditelj će uz ponudu, odnosno u dokumentaciji za nadmetanje priložiti  važeći cjenik za dan
objave poziva za nadmetanje, potpisan i ovjeren pečatom od odgovorne osobe naručitelja.
Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jedinične cijene predmeta nabave i ukupnu
cijenu ponude.
Ponuda se dostavlja sa cijenom izraženom bez PDV-a, posebno iskazanim PDV-om, te ukupnom
cijenom ponude sa PDV-om.
Cijena  predmeta  nabave  je  promjenjiva  sukladno  odredbama  Zakona  o  tržištu  nafte  i  naftnih
derivata (NN br. 19/14)  te se može mijenjati u određenom postotku u odnosu na ponuđenu cijenu
predmeta nabave.
Visina ponuđenog popusta je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o javnoj
nabavi robe  i obračunava se na svakoj fakturi.
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.
U cijenu ponude moraju biti uračunati troškovi prijevoza do mjesta isporuke.

4.Točka 20. Sadržaj ponude

U sadržaju pod točkom 4. traže se dokazi sposobnosti. Kako se oni navode u ESPD obrascu i 
odabrani ponuditelj ih je obvezan dostaviti ukoliko tražite, molimo pojašnjenje je li potrebno 
priložiti ih skenirane u elektronskoj dostavi ponude.

4. Nije potrebno dostavljati skenirane dokumente, jer će Naručitelj u skladu sa čl. 263. ZJN 2016 od
ponuditelja koji dostavi ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti dostavu popratnih ažuriranih 
dokumenata.

 

                                                                              STRUČNO POVJERENSTVO ZA NABAVU


