
 

 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA NABAVO HRANE, PIJAČE  IN POTROŠNEGA 
MATERIALA: 
 
1.  Naročnik:  

    Naziv: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. 
    Sedež: 51410 Opatija, ulica Maršala Tita 198 
    Telefon: 051/710-300 
 

  2.  Mesto dostave ponudbe: Opatija, Maršala Tita 198 (II nadstropje, soba številka 1, Služba 
nabave). 

 
3. Vrsta in količina blaga: v vabilu za javni razpis za nabavo blaga in v razpisni dokumentaciji. 

4. Dovoljeno je ponujanje po skupinah oziroma po delih skupin in artiklov, kakor je to 
določeno v točki 11. Navodil. 

5. Ponudniki so dolžni priložiti: 
a) Izpisek iz sodnega strokovnega ali trgovskega registra kot dokaz da firma ima pravno 
oziroma poslovno sposobnost za sklepanje in izvrševanje pogodbe (prizna se tudi e-izpisek 
natisnjen s spletne strani), ne starejši od 6 mesecev od dneva določenega za oddajo ponudbe. 

b) Dokaze o boniteti ponudnika BON 2 ne starejši od 8 dni od dneva objave razpisa, izvirnik ali 

overjena kopija. 

c) Izjavo o tehnični opremljenosti v skladu s predpisanim Standardom hrane, pijače in 

potrošnega materiala. 

6. Cena mora biti izražena brez DDV-a. 

7. Cena ponudbe mora biti izražena v kunah. 

8. Pogoji in način plačila: 60 dni od dneva izstavitve računa.  
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9. Začetek in rok konca dostave: začetek od 01. marca 2015. do zaključno 28. februarja 2016. 

leta za hotele LRH. 

Za hotele Cavtat začetek 01. marca 2015. do končno 30 novembra 2015. 

10. Rok veljavnosti ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudbe. V navedenem roku 

ponudnik ne sme spreminjati ponudbo na način da poveča ceno iz ponudbe. V primeru 

zmanjšanja cene v pogajalnem postopku (ne sprejema se zvišanje cene v odnosu na prvo 

dostavljeno ponudbo) veljavnost ponudbe se podaljša za daljnih 90 dni in se šteje od dneva 

predaje zadnje ponudbe v pogajalnem postopku. 

11. Merila za izbiro: najbolj ugodna ponudba je sprejemljiva ponudba z najnižjo ceno blaga, ki 

pa po svoji kvaliteti izključno ustreza razpisanim standardom kvalitete blaga s strani 

Naročnika, in po načinu odločanja določenega s seznamom skupin ki se nahajajo v prilogi teh 

navodil. Blago ki ne ustreza iskani kvaliteti blaga skladno s standardi kvalitete ne pride v 

poštev v procesu odločanja o prejemu ponudbe kot je navedeno v točki 19. teh navodil.     

12. Izbrani ponudniki se obvežejo opravljati dostavo v času določenem z odločbo pristojnih 

teles prilagojeno operativnim potrebam in možnostim Naročnika za vsako nabavno mesto.  

13. Ponudbe se predlagajo v hrvaškem jeziku. 

14. Ponudniki ki oddajo ponudbe za skupine hrane 7.1, 7.3, 8.1., 8.2.a), 9.2. i 9.3. (borzno 

blago) dolžni so dostaviti številko skupine za katero dajejo ponudbo ter dokaze o sposobnosti 

navedene v točki 5. teh navodil. Isti ponudniki v ponudbi ne dostavijo cenike svojega blaga.  

15. Rok za oddajo ponudb: 10. novembra 2014. leta do 11,00 ure. 

Naslov na kateri se dostavi ponudba: 

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Maršala Tita 198 (II.nadstropje, soba 1.). 

Ponudba se odda v pisni obliki v zaprti ovojnici z naslovom Naročnika in zaznambo » za razpis 

za nabavo hrane, pijače in potrošnega materiala – ne odpiraj«. Vsaka ponudba mora biti v 

pisni obliki in na CD-u. Ponudbo lahko oddajo samo tisti ponudniki ki so prevzeli 

dokumentacijo in plačali znesek 2.000,00 kun. 

16. Ponudniki za dodatne informacije lahko kontaktirajo gospo Orijano Radič, telefon: 
051/710-362. 
 
17. Ob ponudbi je obvezno dostaviti: 

  - Izjavo o sprejemanju pogojev plačila, roku dostave in kvaliteti blaga; 

  - Izjavo o sprejemanju vsebine teksta kupoprodajne pogodbe. 

18. Različice ali alternativne ponudbe so dovoljene. 

19.  Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe ki ustrezajo standardom Naročnika, ki pa so 
sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
20. Ponudba se izdela v skladu z razpisno dokumentacijo. 

21. O izidu zbiranja ponudb ponudniki bodo obveščeni najpozneje v roku 60 dneh od dneva 
zadnjega roka predaje ponudbe. Naročnik ima pravico izbrati (ne izbrati) najbolj ugodno 
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ponudbo, oziroma, razveljaviti razpis in ob tem nima nobene odgovornosti do ponudnikov 
glede stroškov. 
 
Odločitev Naročnika je končna.  

Ponudniki, ki so sodelovali v postopku nabave nimajo pravico do ugovora ali pritožbe na 

odločitev Uprave Naročnika in možni ugovori in pritožbe se ne upoštevajo. 

 
 


