Na temelju Odluke Glavnog tajnika Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44,
objavljuje se

NATJEČAJ
za nabavu tekućine za pranje
vjetrobranskog stakla vozila
Predmet natječaja
Odabir najpovoljnije ponude za nabavu i dostavu tekućine za pranje vjetrobranskog stakla
vozila, prilagođene uporabi u zimskim uvjetima, za potrebe preventivno – sigurnosne akcije
„Dani tehničke ispravnosti vozila 2016.“.
Predmet nabave
-

tekućina za pranje vjetrobranskog stakla vozila, prilagođena uporabi u zimskim
uvjetima (otporna na smrzavanje do -25°C),
količina: 15.000 komada u jedinstvenom pakiranju od po 3 litre i distribucija navedene
količine na adrese 159 stanica za redovni tehnički pregled vozila na teritoriju
Republike Hrvatske, prema popisu Hrvatskog autokluba (koji je izložen na web
adresi: http://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/popis-stp/), a s rokom dostave do
15. studeni 2016.

Uvjeti natječaja
-

natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama
u natječaju mogu sudjelovati pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,
plaćanje penala u slučaju kašnjenja isporuke 0,1% po danu od ugovorene cijene.

Ponuda mora sadržavati
-

naziv pravne osobe, adresa, OIB, žiro-račun i broj telefona ponuditelja,
rješenje o upisu u Sudski registar (ne stariji od 30 dana),
potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima (ne stariju od 30 dana),
ponudu s jediničnom cjenom predmeta nabave (trolitarsko pakiranje tekućine +
distribucija, uvećano za iznos PDV-a),
rok i način isporuke,
isprintanu fotografiju (u boji) predmetnog pakiranja (3 litre) tekućine za pranje
vjetrobranskog stakla vozila.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude
-

ispunjavanje uvjeta natječaja,
cijena,
rok i uvjeti plaćanja,
reference,
distribucijska mreža.

Način dostavljanja ponude
Pisana ponuda dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA – TEKUĆINA ZA
PRANJE VJETROBRANSKOG STAKLA VOZILA – NE OTVARAJ“, na adresu . HRVATSKI
AUTOKLUB, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, ili u pisarnicu Hrvatskog autokluba na
istoj adresi.
Rok za dostavu ponude: 11. listopad 2016., u 12,00 sati.
Zakašnjele i nepotpune ponude nećemo razmatrati.

Postupak provođenja natječaja
Javno otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija
Dubrovnik 44, dana 11. listopada 2016., u 12,15 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati punomoćnici ponuditelja.
Hrvatski autoklub zadržava pravo poništenja natječaja odnosno može odbiti sve ponude bez
posebnog obrazloženja i ne snosi nikakve troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u
natječaju.
Obavjest o rezultatu nadmetanja bit će dostavljena sudionicima natječaja najkasnije u roku
od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Informacije
Dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti na e-mail: igor.sisko@hak.hr ili
sabljak@hak.hr odnosno na telefon broj: 01/66 11 991 ili 01/66 11 993 od 9-12 sati.
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