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POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ZAŠTITARSKE USLUGE U OBJEKTU PODZEMNE GARAŽE 
„Poljana“  

 
 
 
 
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. Jednostavnu 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. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU 

Gradski parking d.o.o. 

Draga 14 

22 000 Šibenik 

OIB:87342329948 

Tel:022/200-770 

www.gradski-parking.hr 

e-mail: gradski-parking@gradski-parking.hr 

 

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT 

 

Dragan Grubišić,ing.prometa 

e-mail: dragan.grubisic@gradski-parking.hr 

 

3. VRSTA POSTUPKA 

Jednostavna nabava, ev. Broj nabave :8-3-2020 

 

4. PREDMET NABAVE, KOLIČINE, MJESTO I ROK IZVRŠENJA 

 

Procijenjena vrijednost nabave : 102.000,00 kn 

 

Skraćeni opis nabave: 

Pružanje zaštitarskih usluga u objektu podzemna garaža Poljana 

tel:022/200-770
http://www.gradski-parking.hr/
mailto:gradski-parking@gradski-parking.hr


Podzemna garaža Poljana na adresi Poljana s pripadajućom opremom u krugu objekta 

Poslovi se obnašaju s jednim zaštitarom na sljedeći način: 

- Od 22.00- 06.00 sati –svaki dan (uključujući nedjelje i blagdane) 

 

 

5.Rok izvršenja: 12 mjeseci 

 

 

6. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

(OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOKAZI SPOSOBNOSTI) 

 

Razlozi isključenja ponuditelja:   

6.1 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 m ita 
(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). 

 
6.2.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.  
 
 
 

6.3. 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.  

 

 

 

6.4. Ponuditelji moraju dokazati da posjeduju odgovarajuću dozvolu za obavljanje poslova vezanih za 

predmet nabave. 

 

Važećim rješenjem nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o privatnoj zaštiti (NN 

br.68/03,31/10, 139/10) za obavljanje djelatnosti privatne zaštite-tjelesne i tehničke zaštite. 

 

Važećom dozvolom za uporabu radio frekvencijskog spektra za pokretnu radijsku postaju sukladno 

članku 89. zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 7/14) 

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije u svrhu dokaza da gospodarski subjekt 

posjeduje određenu ovlast koja mu je potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s 

predmetom nabave. 

 

Važećom potvrdom/ uvjerenjem, odnosno odobrenjem gospodarskom subjektu za držanje oružja 

koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH. 

 

 

6.5.Tehnička i stručna sposobnost 

 

Popis glavnih ugovora o uslugama zaštite objekata i opreme izvršenih u godini u kojoj je započeo 

postupak nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. 

 

Zbrojena vrijednost svih ugovora ( najmanje jednog, a najviše tri ugovora), mora biti ista kao 

procijenjena vrijednost predmeta nabave. (102.000,00 kn). 

 

 

6.6. Ostali zahtjevi i uvjeti : 

 

- Potvrda o strukovnoj sposobnosti osoba koje će biti angažirane na obavljanju zaštitarskih usluga, 

odnosno rješenje nadležnog tijela kojom se osoba ovlašćuje za obavljanje zaštitarskih poslova 

tjelesne zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN 38/03,31/10, 139/10). 

Izdavatelj dokaza: Ministarstvo unutarnjih poslova RH 

 

. 

 

7.NAČIN DOSTAVE PONUDE 

 

 7.1.Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponuda je zaključno do 23.6.2020. 

 godine do 12.00 sati. 

7.2.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 – ZAŠTITARSKE USLUGE 

5. s naznakom „ne otvaraj“  
 
                                                                

7.3. Odabir ponude: 

Otvaranje ponuda nije javno (nije obavezno po ZJN za tzv. Jednostavne nabave). 
Naručitelj će poslati  pisanu obavijest o rezultatima odabira najpovoljnijeg ponuditelja u roku 7 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. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 


