ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – USLUGEA REVIZIJE POSLOVANJA ZA 2017. GODINU ZA
PLIN VTC d.o.o.
PLIN VTC d.o.o.
Trg bana Josipa Jelačića 21/II
33 000 Virovitica
OIB: 98883434930
REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
ZA PLIN VTC d.o.o.
1. Podaci o Naručitelju i opis predmeta nabave objavljeni su 29.08.2017. godine na službenim mrežnim
stranicama Naručitelja www.plinvtc.hr
Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima
Naziv: Služba za financijske, kadrovske i opće poslove, Ksenija Perkec, dipl.oec.
Tel: +385 33 721 457
E pošta: financije@plinvtc.hr
2. Uvjeti sposobnosti ponuditelja
Ponuditelj mora imati na raspolaganju najmanje jednog djelatnika s certifikatom ovlaštenog revizora.
3. Rok za dostavu ponuda usluge je 10 dana od dana objave Zahtjeva za dostavu ponuda na
službenim mrežnim stranicama PLIN VTC d.o.o.
Ponuda se dostavlja poštom na adresu: PLIN VTC d.o.o., Trga bana Josipa Jelačića 21/II, 33000
Virovitica ili na e-mail: financije@plinvtc.hr.
PODACI O NARUČITELJU
1. Naručitelj: PLIN VTC d.o.o. svrstan je u mala poduzeća i sastavlja financijska izvješća sukladno
Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).
2. Šifra i naziv djelatnosti: 3523 – Trgovina plinom distribucijskom mrežom
3. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.156.503 kn.
4. Na dan 31.12.2016. godine vrijednost aktive iznosila je 33.167.874 kn.
5. Ukupni poslovni prihod očekivan u 2017. godini je 33.620.000 kn.
6. PLIN VTC d.o.o. je organizacijski i troškovno podijeljen na 3 poslovne jedinice i ima 34 zaposlenika.
Očekivana vrijednost ugovora je 30.000,00 kn bez PDV-a ili 37.500,00 kn s uključenim PDV-om.
PREDMET NABAVE
REVIZIJA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU sukladno Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji.

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA
Početak: odmah po zaključenju ugovora
Završetak: krajnji rok za izdavanje mišljenja na financijsko izvješće je 31.03.2018. godine.
UVJETI PLAĆANJA
Naručitelj će uslugu platiti u 3 rate:
- prvu ratu od 20% u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora
- drugu ratu od 30% po obavljenoj kontroli godišnjeg popisa značajnih materijalnih vrijednosti
- treću ratu od 50% u roku od 15 dana od predaje revizorskog izvješća.
UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Ponuditelj mora imati na raspolaganju najmanje jednog zaposlenika s certifikatom ovlaštenog revizora.
SADRŽAJ CIJENE
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za uslugu koja je predmet nabave (putni
troškovi, dnevnice, smještaj, prehrana, materijal i slično) kao i dostava 5 primjeraka revizorskog izvješća
u papirnatom obliku na hrvatskom jeziku.

PLIN VTC d.o.o.
Zvonko Kožnjak – direktor

