
Poziv za dostavu ponude u jednostavnom postupku nabave

Naruðitelj: Tehniðki servisi ieljezniökih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13; Zagreb

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za predmet nabave prema niZe navedenim

uvjetima.

l. Opis i koliöina predmeta nabave odredeni su troSkovnikom

Uz isporuðenu robu/izvr5enu uslugu/radove, Ponuditelj je duZan dostaviti odgovarajuóu

dokumentaciju, ateste i certifikate, koji su standard za odredenu vrstu robe/usluge/radova,

kao dokaz kvalitetel

Koliðine predmeta nabave su okvirne, te Naruðitelj nije u obvezi naruðiti cjelokupnu koliöinu

iz ponude. Naruöitelj óe sukladno potrebama izdavati pojedinaöne narudZbenice.

ll. Ugovorna kazna

Za svaki dan zakaðnjenja izvr5enja usluge/isporuke robe/izvodenja radova Ponuditelj se

obvezuje platiti ugovornu kaznu od L%o (jednog promila) ugovorene vrijednosti (iznos

ugovora sa PDV-om).

Ugovorna kazna se ugovara za sluöaj zakaËnjenja odnosno neurednog ispunjenja obveze

primjenom ðlanka 353. stavak 4.Zakona o obveznim odnosima.

lll. Naknada Stete

Ponuditelj je duian pri ispunjenju ugovornih obveza postupati paZnjom dobrog struðnjaka -
razinom paZnje iz svoje profesionalne djelatnosti. Ukoliko izvr5enjem Usluge Ponuditelj

prouzroði Stetu Naruðitelju, Ponuditelj je duäan Naruðitelju nadoknaditi cjelokupnu

prouzroöenu 5tetu.

lV. ViSa sila

U sluðaju nastanka vi5e sile - vanjske, nepredvidive, izvanredne okolnosti koje se nisu mogle

sprljeðiti, otkloniti ili izbjeéi, te su kod ugovorne odgovornosti nastupile poslije sklapanja

Ugovora, a koje lzvröitelja spreöavaju u izvrËenju obveza iz Ugovora, Ponuditelj je duZan u

roku od 3 (tri) dana pisano izvijestiti Naruðitelja o danu nastanka takvih dogadaja kao i

njihovom prestanku.

U sluðaju nastanka dogadaja iz prvog pasusa stavka lV. ViSa sila, produãava se rok iz stavka l.

Opis i koliðina predmeta nabave, za period trajanja istih. Ako je viða sila takva da oteäava ili

onemoguéava Ponuditelju daljnje obavljanje ugovornih obveza, Naruöitelj ima pravo

raskinuti Ugovor prostom pisanom izjavom.



V. Cijena i plaóanje

Naruðitelj óe plaóanje obavljati na temelju dostavljenog raðuna ponuditelja.

Na svakom raöunu mora obavezno biti naveden broj ugovora/narudibenice na koji se

odnosi.
Obveza plaóanja prema Ponuditelj zapoðinje teói s datumom raðuna za isporuðenu

robu/izvrSen u uslugu/radove.
Rok za plaóanje je 60 dana, od 61. dana za zakaönjela plaóanja primijeniti óe se zatezna

kamata u visini 6% godiËnje.

Potraãivanja od Naruðitelja ne mogu se prenositi na treóe osobe bez pisane suglasnosti

Naruðitelja. U sluðaju postignute suglasnosti prenijeti se moåe samo osnovna traäbina.

Naðin plaóanja: Uplate na poslovni raöun.

Ukoliko se plaéanje Ponuditelja razlikuje od gore navedenih uvjeta, Ponuditelj je obvezan u
ponudi naznaðiti naðin plaóanja.

Naruöitelj moZe odbiti Ponuditelja koji ne ispunjava gore navedene uvjete plaóanja.

U sluðaju da Ponuditelj nudi samo opciju avansnog plaóanja, duZan je na zahtjev Naruðitelja

prije same uplate avansa od strane Naruðitelja, dostaviti jamstvo za povrat uplaóenog

avansa.

Vl. Ponuda treba sadriavati:
o Uredno ispunjen troðkovnik
o Sve Ëto je traÍeno troËkovnikom

Vll. Odabir ponude

Ponuda óe biti odabrana prema kriteriju najniåe cijene, odnosno najpovoljnije ponude za

Naruðitelja) uz uvjet da zadovoljava sve iz ovog poziva za dostavu ponude (odabir se moZe

izvr5iti i po pojedinim stavkama troËkovnika). Otvaranje ponuda nije javno.

Vt. lspravak, pojaSnjenje i/ili izmjena uvjeta poziva za dostavu ponude

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka, a najkasnije 2 dana prije roka za dostavu ponuda

zahtijevati dodatne informacije i objaSnjenja vezana uz poziv za dostavu ponude. Naruðitelj

óe takve informacije i objaSnjenja bez odgadanja staviti na raspolaganje na isti naðin kao i

osnovnu dokumentaciju bez navodenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pisani zahtjev Ponuditelja za pojaSnjenjem, odnosno izmjenom poziva za dostavu ponude

dostavlja se s naznakom na e-mail Naruðitelja naveden u troSkovniku.

U sluðaju izmjene poziva od strane naruðitelja, isti óe uðiniti dostupnim na isti naðin kao i

osnovni poziv to jest navesti novi rok za dostavu ponude.

Vll. Podaci za kontakt

Za svu komunikaciju u vezi ovog postupka u troSkovniku je navedena e-mail adresa.



Tro5kovnik - uLozAK KOðNt ZA7r23 /VT6t2l- GODISNJE POTREBE

Naruöitelj:Tehniðki servisi Zeljezniðkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, Tagreb

Ponuditelj

Adresa

Kontakt tel. i mail

Broj i datum ponude:

Evidencijski broj na bave : 5 l2O2O

Uvjeti nabave:

1. Uz ponudu dostaviti nacrte ponudene robe

2. Uz isporuke robe dostaviti izvjeðóa o ispitivanju

Jamstveni rok:

R. br
Naziv

Okvirna koliðina

(pari) Jediniðna cijena Ukupna cijena

7. uLozAK KOðNt 4OO/3s BECORTT 836 950

Ukupno u kn bez PDV-a

PDV

Ukupno u kn sa PDV-om

Rok isporuke

Opcija ponud

Naðin plaóanja

Rok za dostavu ponuda: 23.06.2020.

Kontakt osoba : matija.puskaric@tszv.hr

Potpis ovlaStene osobe Ponuditelja


