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POZIV ZA DOSTAVU PONUDE br. 1/14 

 

 

1. Podaci o naručitelju 

 

 AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 

Ilica 85 

10 000 Zagreb 

OIB: 95847257607 

 

Telefon 01/3701 301, 3701 440; Telefaks :01 3701 440   

Kontakt osoba: dipl.oec. Mirjana Žigman, rukovoditeljica materijalno financijskog poslovanja  

Elektronska pošta: alu@alu, mzigman@alu.hr 

Url: www.alu.hr   

 

2. Opis predmeta nabave 

 

Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, raspisuje poziv za  nabavu 3D softvera  

i računala za potrebe istraživanja i primjene u suvremenoj grafičkoj umjetničkoj praksi, a u 

svrhu postupka nabave roba vrijednosti do 85.000,00 kn, za predmet nabave (tzv. bagatelna 

nabava) u 2014.godini. Molimo Vas ponudu s jediničnim cijenama za zadane komponente u 

privitku troškovnika bez pdv-a.  

 

Predmet nabave: 3D SOFTVERA I RAČUNALA 

Rok isporuke robe: 60 dana 
 

 

3.Nabava  uključuje dopremu na ALU i mora obuhvatiti edukacijski popust.  

 

Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a ako se oni 

ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s 

ovjerom potpisa nadležnog tijela. 

 

Dokaz se prilaže u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana 

slanja poziva na dostavu ponude. 

 

Potvrdu porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 

slanja poziva na dostavu ponuda, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 

sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje navedena potvrda o stanju duga, ili izjavu 

pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta, ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 



strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim 

potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana slanja 

pozivana dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedena 

potvrda o stanju duga ili navedeni jednakovrijedni dokument. 

Dokaz se prilaže u neovjerenoj preslici. 

 

 

4. Sadržaj i način dostave ponuda 

 

Sadržaj ponude 

 

 

Ponuda sačinjava ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni: 

 

Ponudbeni list 

Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar 

Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument 

Popunjeni i ovjereni troškovnik 

 
Način dostave ponuda 

 

Ponude se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i 

adresom Ponuditelja, s naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom „NE 

OTVARAJ“  

 

Ponude se dostavljaju u Urudžbeni Ured Akademije likovnih umjetnosti, Ilica 85, Zagreb, 

svaki radni dan od 8.00 – 16.00 sati. 

 

Ponude je potrebno dostaviti do četvrtka, 30. siječnja 2014. do 12:00 sati bez obzira na način 

dostave. zakašnjele ponude bit će neotvorene vraćene na adresu ponuditelja. 

 

5. Rok, načini i uvjeti plaćanja 

 

Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog 

proračuna, a u roku 15 dana od dana isporuke te ispostavljenog računa te od strane Naručitelja 

potpisanog i ovjerenog dokaza o primitku robe, otpremnica. 

 

Naručitelj napominje da je za predmetnu nabavu robe  osigurano plaćanje iz projekta 

ZUID i sredstva se nalaze u financijskom planu ALU.  

 

Kriterij odabira je najniža cijena ponude. 

 

Izabranom ponuditelju dostavit će se obavijest o prihvaćanju ponude. 

Prihvaćena ponuda je osnova  za izabran predmet nabave, koja će se odvijati putem 

narudžbenice. 

 

 

 

 

 


