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POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 

(jednostavna nabava) 
 
 

Na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, javnom objavom na mrežnoj 
stranici Zajednice športskih udruga grada Osijeka upućuje se gospodarskim subjektima poziv na 
dostavu ponuda sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za 
izradu ponude.  
 
1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU   
    Naziv i sjedište naručitelja: Zajednica športskih udruga grada Osijeka, A. Reisnera 46A, Osijek  
    OIB: 41954548138 
    Internet adresa: www.zsugos.hr 
    E-mail: sport@zsugos.hr  
 
2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA   
    Ime i prezime: Josipa Ćosić, mag. iur. 
    Telefon: 031/227 518 
    E-mail: josipa.cosic@zsugos.hr  
 
3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: BN/US-3/19 
 
4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 190.000,00 kuna bez PDV-a 
 
5. OPIS PREDMETA NABAVE: 
    Predmet  nabave  je  usluga prijevoza sportaša na sportska natjecanja, sukladno uvjetima i zahtjevima     
    iz ovog Poziva i troškovnika koji čini sastavni dio ovog Poziva.  
    U ovom postupku jednostavne nabave nije dozvoljeno nuđenje po grupama.  
    CPV  oznaka  predmeta  nabave  je:  60130000-8  (Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne  
    namjene). 
 
6. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE   
    Predmet  nabave  obuhvaća  prijevoz  sportaša  na  sportska  natjecanja, što uključuje i prijevoz djece.      
    Prijevoz  se  treba vršiti kvalitetno, pravodobno i sigurno u skladu s odredbama Zakona o prijevozu u  
    cestovnom  prometu  (41/18., 98/19.),  drugim  zakonima  i  podzakonskim aktima kojima se regulira  
    prijevoz putnika, te pravilima prijevozničke struke. Prijevoz je potrebno obavljati visoko  kvalitetnim  
    autobusima  za  međugradski prijevoz koji zadovoljavaju norme iz Pravilnika o uvjetima koje moraju  
    ispunjavati autobusi  kojima  se  organizirano  prevoze  djeca  (NN 100/08. i 20/09.). Prijevozi koji se  
    obavljaju  osobnim  vozilima  (8+1)  moraju  zadovoljiti  norme iz Pravilnika o posebnim uvjetima za  
    vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 50/18.). 
 
7. KOLIČINA PREDMETA NABAVE   
    Okvirne  količine  predmeta  nabave  za  vrijeme trajanja ugovora specificirane su troškovnikom, koji  
    čini  sastavni  dio  ovog  Poziva.  Stvarna  nabavljena  količina  usluga  može  biti  veća  ili  manja od  
    okvirne  količine,  odnosno  broj  prijeđenih  kilometara  i  prijevoza  je   okviran  te  se  naručitelj  ne     
    obvezuje na realizaciju navedenih količina u cijelosti. Ponuditelj je obvezan ponuditi predmet nabave  
    u cijelosti, ponuda mora obuhvatiti sve stavke troškovnika. Ponude samo za dio tražene količine neće  
    se razmatrati.  
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8. ODREĐIVANJE CIJENE PONUDE 
    Cijena  je nepromjenjiva za svo vrijeme trajanja ugovora. Cijena ponude piše se brojkama, a izražava  
    u kunama.  Prijevoznik  u cijenu  uračunava sve  popuste i  zavisne troškove koji se iskazuju zasebno     
    iza   cijene  ponude,  osim   cestarine  i  tunelarine,  čiji  će  financijski  trošak  naručitelj  podmirivati  
    sukladno  specificiranim  mjesečnim  obračunima  izvršenih  usluga  prijevoza.  Tijekom  izvršavanja  
    usluge prijevoza drugi dodatni zavisni troškovi nisu prihvatljivi i naručitelj ih neće podmirivati.  
 
9. TROŠKOVNIK  
    Količine  navedene  u troškovniku su okvirne, a stvarna količina realizirana na temelju ugovora može  
    biti veća ili manja od okvirne količine.  
    Troškovnik  mora  biti  u  potpunosti  popunjen. Ponuditelji ne smiju ni na koji način mijenjati stavke    
    troškovnika.  Prilikom  popunjavanja  troškovnika,  ukupnu  cijenu  stavke  ponuditelj izračunava kao  
    umnožak  količine  stavke i jedinične cijene stavke. Cijene stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u  
    kunama (HRK), bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijena stavki (cijena ponude) izražava se bez PDV-a,  
    a iznos PDV-a i cijena ponude s PDV-om se zasebno iskazuju.  
 
10. MJESTO IZVRŠENJA USLUGE  
      Usluga prijevoza obavljat će se za natjecanja koja se održavaju na području Republike Hrvatske.  
      Prijevoz  sportaša  vrši  se  na  zahtjev  naručitelja  prema  potrebi,  neovisno  o  radnim  i  neradnim     
      danima. Prijevozi mogu biti jednodnevni ili višednevni. 
 
11. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE  
      Planirani  rok  početka pružanja usluga je odmah po potpisu ugovora, a trajanje ugovora predviđa se  
      do 31. 12. 2019., odnosno do realizacije ugovorenog iznosa. 
 
12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 
      Plaćanje će se vršiti na temelju stvarno izvršenih vožnji, sukladno mjesečnim obračunima.  
      Prijevoznik  je  obvezan  uz  račun dostaviti izračun u tablici sa specificirano navedenim uslugama i  
      zavisnim  troškovima  cestarine  i  tunelarine. Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi  
      nepravilnosti  te  pozvati  prijevoznika  da  uočene  nepravilnosti  obrazloži  i  otkloni.  Naručitelj će  
      uslugu plaćati na žiro-račun odabranog prijevoznika, u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog  
      mjesečnog  računa.  Račun mora biti zaprimljen putem urudžbenog zapisnika naručitelja, bez obzira  
      na način dostave.  
      U  slučaju  zajednice  ponuditelja,  naručitelj  neposredno  plaća svakom članu zajednice za onaj dio  
      koji je izvršio ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.  
      U  slučaju  da  je  dio  ugovora  isporučitelj dao u podugovor i s obzirom da se te usluge neposredno  
      plaćaju  podizvoditelju,  izvoditelj  usluge  mora  svojem  računu  obavezno  priložiti  račune  svojih  
      podizvoditelja.  
      Nema avansnog plaćanja niti sredstava osiguranja plaćanja. 
 
13. TRAŽENI DOKAZI SPOSOBNOSTI I NEPOSTOJANJA OSNOVA ZA ISKLJUČENJE 
      13.1. Potvrda Porezne uprave  ili  drugi  važeći  jednakovrijedni dokument nadležnih tijela zemlje                                       
               sjedišta  ponuditelja  kojim  dokazuje  da  je  ispunio  obvezu  plaćanja svih dospjelih poreznih       
               obveza  i  obveza   za  mirovinsko  i  zdravstveno   osiguranje,   odnosno  da  mu  je,  sukladno  
               posebnim  propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obaveza, ne stariji od 30 dana od  
               dana objave ovog Poziva.  
       13.2. Izvadak  iz  sudskog,  obrtnog,  strukovnog  ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta  
                ponuditelja,  a ako se isti ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, naručitelj će prihvatiti izjavu  
                s  ovjerom  potpisa  kod odgovarajućeg nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji  
                od tri mjeseca od dana objave ovog Poziva.  
       13.3. Licencija   (odobrenje   za   obavljanje   djelatnosti   prijevoza  putnika)  za  djelatnosti  javnog 
                cestovnog prijevoza, izdane sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18.).  
       13.4. Popis glavnih usluga  izvršenih u 2019. i tijekom tri godine koje prethode toj godini, s tim da  
                zbroj  vrijednosti  bez  PDV-a  ne  smije biti manji od procijenjene vrijednosti nabave iz ovog  
                Poziva.  Popis  sadrži vrijednost  pruženih usluga, datum  početka i završetka pružanja usluge,  
                naziv druge ugovorne strane.  
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13.5. Izjava  kojom  ponuditelj  garantira  raspoloživost s najmanje 26 vozila, koja u svemu odgovaraju  
         uvjetima  i  zahtjevima  iz  ovog  Poziva  te  raspoloživost  s  najmanje  26  vozača  koji posjeduju  
         strukovnu  sposobnost,  stručno  znanje i  iskustvo  potrebno  za  izvršenje  usluge koja je predmet  
         nabave,   a  sve   sukladno   ovom   Pozivu  i   odredbama  članaka 5. - 12.  Zakona  o  prijevozu  u  
         cestovnom  prometu  (NN 41/18., 98/19.).  Izjava  mora  biti potpisana od strane ovlaštene osobe i  
         ovjerena pečatom.  
 
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati nepostojanje 
osnova za isključenje iz podtočke 13.1. i dokazati sposobnost iz podtočke 13.2., a zajednički se mogu 
osloniti na sposobnost drugih subjekata pri dokazivanju okolnosti iz podtočke 13.3., 13.4. i 13.5.  
 
Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, tada u 
ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor te podatke o svim 
predloženim podugovarateljima. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za 
izvršenje ugovora. Ako se dio ugovora daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, 
isporučiti ili pružiti podugovaratelj, naručitelj neposredno plaća podugovaratelju. 
 
Ponuditelju je tražene dokaze dopušteno dostaviti u izvorniku, ovjerenoj ili u neovjerenoj preslici. 
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.  
 
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji  dostavili, 
naručitelj  može, radi provjere istinitosti podataka, od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi 
izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim 
tijelima. Ukoliko naručitelj utvrdi da je ponuditelj dostavio lažne podatke, isključit će ga iz postupka 
nabave.  
 
14. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE  
      Kriterij   za   odabir   najpovoljnije   ponude  je  najniža  cijena  uz  obvezu  ispunjavanja  tehničkih  
      specifikacija, uvjeta i zahtjeva u vezi s predmetom nabave.  
      Ukoliko  pristignu  dvije  ponude  s  istom  najnižom cijenom, kao najpovoljnija bit će odabrana ona  
      koja je zaprimljena ranije. 
 
15. NAČIN IZRADE PONUDE  
      Ponuda  se  izrađuje  na  hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda mora u cijelosti zadovoljiti sve  
      tražene uvjete iz opisa predmeta nabave i specifikacije navedene u troškovniku, a treba sadržavati:  
      Ponudbeni list - Prilog I (ispunjen, potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom), 
      Troškovnik - Prilog II (ispunjen, potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom), 
      Dokumentaciju  iz  točke  13.  ovog Poziva  (dokaze  da  ne  postoje  osnove  za  isključenje,  dokaze  
      sposobnosti) 

 
16. ROK ZA DOSTAVU PONUDE 
      Ponuda  mora  biti  zaprimljena  od  strane  naručitelja najkasnije do 28. 11. 2019. do 10:00 sati, bez  
      obzira na način dostave. Nepravodobne ponude neće se razmatrati. 
 
17. NAČIN DOSTAVE PONUDE 
      Ponuda se dostavlja na adresu naručitelja. Na omotnici ponude mora biti naznačeno: 

- naziv i adresa naručitelja; 
- naziv i adresa ponuditelja; 
- evidencijski broj nabave; 
- naziv predmeta nabave; 
- naznaku „NE OTVARAJ“. 

      Ponuda  se   predaje   u   jednom   primjerku,   poštom   preporučeno  ili  neposrednom  dostavom  u     
      zatvorenoj omotnici. S prednje  strane  mora biti adresa naručitelja i adresa ponuditelja s naznakom:  
      ponuda - usluga prijevoza sportaša na sportska natjecanja.  
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18. ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU POSTUPKA  
      Naručitelj   zadržava  pravo  poništiti  ovaj  postupak  jednostavne  nabave  u  bilo  kojem  trenutku,  
      odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, bez ikakvih obveza ili naknada prema ponuditeljima. 
      Odluku o  odabiru  najpovoljnije   ponude  naručitelj   će  dostaviti   svim   ponuditeljima   (faksom,  
      e-mailom, poštom) ili objavom na internetskim stranicama naručitelja.  
 
19. OVAJ POZIV OBJAVLJEN JE NA INTERNETSKOJ STRANICI NARUČITELJA:  

www.zsugos.hr dana 21. 11. 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


