
Gradski parking d.o.o. 
Draga 14 
22 000 Šibenik 
 
 
Ur.br. 8/08-15 
Šibenik,07.12.2015. 
 
 
Javni naručitelj, Gradski parking d.o.o. dana 7.12. 2015. god. objavljuje: 
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 
 

 
 
 
 
 
Naručitelj  provodi  postupak nabave za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manje od 

200.000,00 kn za robe i usluge, te 500.000,00 kn za radove bez PDV –a  sukladno članku 18. St. 3. Zakona 

o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13)  (tzv. Bagatelnu nabavu) za koju naručitelj nije obvezan provoditi 

postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.  

Ovim putem upućujemo Vam Poziv za dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji 

predstavljaju osnovne  elemente za izradu ponude:  

 

1.PREDMET NABAVE 

 

1.1. Opis  predmeta nabave: Predmet nabave je nabava dizelskog goriva EURODIESEL BS za potrebe           

 Gradskog parkinga d.o.o. 

 

1.2. Količina predmeta nabave odnosno opseg predmeta nabave: 

 

  Ukupna količina koja će se nabavljati je 16 000 litara ( 10 000 litara za potrebe specijalnog vozila 

"PAUK" te 6 000 litara za potrebe plovila.) 

 

1.3.Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kn 

 

2.UVJETI NABAVE 

2.1.Tehnička specifikacija predmeta nabave: 

 

Ponuđeni naftni derivat mora zadovoljavati uvjete određene propisima o kakvoći goriva i drugim 

propisima koji su na snazi u vrijeme isporuke goriva naručitelju. 

 

 

 

 



2.2,Mjesto isporuke robe: 

 

Ponuditelj mora omogućiti opskrbu EURODIESEL BS goriva svakog dana za vrijeme važenja ugovora 

na najmanje jednoj  benzinskoj postaji na području grada Šibenika te najmanje jednoj obalnoj 

benzinskoj postaji  na području grada Šibenika. 

 

2.3.Rok isporuke robe: 

 

Nakon sklapanja ugovora o nabavi dizelskog goriva. 

Dinamika isporuke- sukcesivno prema potrebama Gradskog parkinga d.o.o. 

 

 

2.4.Rok,način i uvjeti plaćanja: 

Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenog računa u roku od 15 dana za nesporno isporučenu 

robu. 

 

2.5.Kriterij za odabir ponude: 

Najniža cijena 

 

2.6.Cijena ponude: 

 

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama (HRK).Cijena ponude piše se u brojkama. 

U cijenu ponude uključeni su svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude. 

U cijenu ponude mora biti uključeno i : 

 izdavanje bezgotovinskih kartica za kupnju naftnih derivata na benziskim postajama 

Ponuditelja, 

 zamjena bezgotovinskih kartica iz bilo kojeg razloga (uništena, ukradena, izgubljena, itd.) 

 distribucija bezgotovinskih kartica u prostore Naručitelja 

Naručitelj ima potrebu za ukupno 2 kartice. 

 

 

3.DOKAZI SPOSOBNOSTI 

 

Razlozi isključenja ponuditelja:   

3.1 Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta 

pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena 

djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba 

ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 



(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita 
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), 
zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja 
(članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 
293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 
poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba 
položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), 
protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz 
Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 
105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. I 143/12.). 

DOSTAVITI: Izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (Izjava o 
nekažnjavanju). Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne 
nabave. Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika. Dovoljan je potpis osobe po zakonu ovlaštene za 
zastupanje gospodarskog subjekta i ovjera žigom/pečatom na predlošku naručitelja. (u privitku 
predložak). 

 
3.2.Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje, osim ako mu je sukladno  s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih 

obveza 

 

DOSTAVITI: 1.)Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od dana 
početka postupka javne nabave, ili 2.) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 
sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili 3. 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 početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1.  
 

3.3. Dokaz za pravnu i poslovnu sposobnost 

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države 

sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne 

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

potpisa kod nadležnog tijela. Izvodom odnosno izjavom s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela 

gospodarski subjekt dokazuje: da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv 

njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u 

postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili je nije već obustavio. 

DOSTAVITI: Izvod ne stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana objave javnog poziva na 

dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja.  

. 

 
3.4.  Važeća dozvola za obavljanje energetske djelatnosti na veliko naftnih derivata izdane od Hrvatske 
energetske regulatorne agencije (HERA) odnosno odgovarajućeg tijela prema sjedištu gospodarskog 
subjekta. 

 
3.5. Tehnička i stručna sposobnost 
 

      U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekti moraju dostaviti: 
- popis standardnih benzinskih postaja u kojima je omogućena opskrba gorivom, 
neovisno o tome pripadaju li one gospodarskom subjektu – gospodarski subjekt mora 
dokazati da raspolaže najmanje jednom standardnom benzinskom postajom u krugu od 
najviše 10 km od lokacije sjedišta naručitelja, 

 
Sve potrebne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom 
preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.  
 
U slučaju  postojanja sumnje u istinitost podataka  navedenih u dokumentima koje su  ponuditelji dostavili 
sukladno s odredbama Zakona o javnoj nabavi i ovoj dokumentaciji poziva za dostavu ponuda, Gradski 
parking d.o.o. može radi provjere istinitosti podataka: 



 

– od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih   dokumenata i/ili 
– obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. 
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Gradski 
parking d.o.o. može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu 
izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno odredbama Zakona o 
javnoj nabavi i ovoj dokumentaciji.  
 
Ako je gospodarski subjekt već u  ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije 
ih dužan ponovo dostavljati. 
 

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

 

 4.1.Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponuda je zaključno do 15.12. 2015. godine do 12.00 sati. 

4.2.Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude: 

Gradski parking d.o.o., Draga 14, 22 000 Šibenik 
 
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:  

1. naziv i adresa naručitelja, 
2. naziv i adresa ponuditelja,  
3. evidencijski broj nabave,  
4. naziv  predmeta nabave –Opskrba gorivom EURODIESEL BS 

5. s naznakom „ne otvaraj“  
 
4.3.  Osoba  zadužena za kontakt: Anita Skorin, dipl.oec. 

                                                                

4.4. Odabir ponude: 

Otvaranje ponuda nije javno (nije obavezno po ZJN za tzv. Bagatelne nabave). 
Naručitelj će poslati  pisanu obavijest o rezultatima odabira najpovoljnijeg ponuditelja u roku 30 dana od 
dana isteka roka za dostavu ponuda. 
Na obavijest o odabiru gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu nema pravo žalbe, niti se primjenjuje rok 
mirovanja, a pravna zaštita gospodarskih subjekata, u smislu Zakona o javnoj nabavi, se ne provodi kod 
bagatelne nabave. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 



Prilog 1. 
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU 

 
 

kojom ja, 

(ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje ponuditelja) 

iz 

(mjesto i adresa stanovanja) 
 
izjavljujem da ja kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja 
 

(naziv i sjedište ponuditelja) 
kao ni navedeni ponuditelj  
nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela 
prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po 
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 
 

5. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita 
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), 
zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja 
(članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

 
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), 
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 
294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), 
primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 
77/11. I 143/12.).  
 
U _____________________, dana _________________________ 
 
 

 
                      _______________________________________ 

(potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje ponuditelja) 
 

 
 
 
 
 
 
                                Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja. 
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka bagatelne nabave. 
Izjavu svojim potpisom ovjerava osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja. 
 
 
 
 
 

 

 

 



Gradski parking  d.o.o., ŠIBENIK 
OIB: 87342329948 

Draga 14, 22000 Šibenik 
 

O B R A Z A C   P O N U D E 

 

NABAVA GORIVA EURODISEL BS 95 

   

Naziv ponuditelja (naziv, sjedište, adresa, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, adresa za 

dostavu pošte, broj računa, navod da je li ponuditelj u sustavu pdv-a), odnosno podaci o 

zajedničkim ponuditeljima s naznakom o nositelju ponude:_____________________________  

________________________________________________________________________________ 

Ako se radi o zajednici ponuditelja, podaci se navode za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu 

naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. 

 

Red. 

broj 

 

NAZIV 

 

JEDINICA 

MJERE 

 

OKVIRNA 

KOLIČINA 

( u litrama) 

PONUĐENA 

JEDINIČNA PRODAJNA  

CIJENA /l 

bez PDV-a 

 

 

VRIJEDNOST 

Bez PDV-a 

0 1 2 3 4 5=(3x4) 

 

1. 

EURODIESEL BS 

kakvoće koja 

odgovara 

zahtjevima min. 

EURO V 

 

litra 

 

 

 

16.000 

 

  

UKUPNO 

 

    

PDV 

 

    

SVEUKUPNO 

 

    

 

Slovima:  ________________________________________________________________________ 

Rok valjanosti ponude:     ______________________________________ 

 

Kontakt osoba i telefon za pojašnjenje ponude:  ______________________________________ 
Izjavljujemo da smo upoznati sa svim uvjetima i odredbama iz dokumentacije za nadmetanje, te da 

iste u cijelosti prihvaćamo. 

 

U _______________  dana ________________ 

 

                                        M.P. 

                                      

                              ______________________________________ 

                                                               (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 
 



 

 

 



 

 

 

 

 


