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Ovaj postupak nabave temelji se sukladno Odluci o početku postupka KLASA: 340-09/18-
90/1, URBROJ: 2182/06-18-01, od 17. siječnja 2018. godine, i Pravilniku za provedbu 
postupka jednostavne nabave KLASA:400-01/17-10/5, URBROJ:2182/06-17-1 od 04. travnja 
2017. godine („Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 2/17). 
 
 

 

1. Opći podaci o Naručitelju  

 

GRAD DRNIŠ, Trg Kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, 

tel. 022/888-830, fax. 022/888-831 

OIB: 38309740312 
Odgovorna osoba Naručitelja: mr.sc. Josip Begonja, Gradonačelnik 

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa: 

 KONAK d.o.o., Zadar, A. Hebranga 6D 

 FAGUS d.o.o., Drniš, fra Joze Jerkovića 1 

 HRVATSKI TELEKOM, Ulica R. Frangeša, Zagreb 

 

2. Osoba zadužena za komunikaciju sa ponuditeljima 

 

Marina Brakus 

Broj telefona: 022/888-836 

Adresa elektroničke pošte: marina.brakus@drnis.hr  

 

3. Evidencijski broj nabave 

     

 JN 01/18 

 

4. Vrsta postupka javne nabave 

 

Jednostavna nabava. 

 

5. Procijenjena vrijednost nabave  

 

100.000,00 kn (bez PDV-a) 

 

6. Vrsta ugovora o javnoj nabavi  

 

Ugovor o jednostavnoj nabavi usluga.  

 

7. Opis predmeta nabave 

 

Usluga prijevoza učenika srednjih škola na relaciji Miljevci - Šibenik i natrag,a za dio školske 

godine 2017/2018 i dio školske godine 2018/2019, odnosno do 31.12.2018. Usluga prijevoza  

se odnosi na učenike koji pohaĎaju srednje škole u Šibeniku i pohaĎaju usmjerenja koja nisu 

organizirana u Srednjoj školi Ivana Meštrovića Drniš. 

mailto:marina.brakus@drnis.hr
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Uslugu prijevoza treba obavljati svaki radni dan kad se pohaĎa nastava i to iz naselja: 

 Kaočine, Ključ, Drinovci, Brištani, Bogatići, Karalići i Širitovci do Šibenika i natrag. 

 

8. Troškovnik 

  

Troškovnik (Prilog 2.) čini sastavni dio Poziva na dostavu ponuda. 

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrĎeno u 

Troškovniku. 

Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom. 
 

 

9. Mjesto izvršenja usluge  

 

Usluga prijevoza se obavlja na relaciji Miljevci – Šibenik, odnosno iz naselja: Kaočina, Ključa, 

Drinovaca, Brištana, Bogatića, Karalića, Širitovca do Šibenika i natrag. 

 

10. Obvezni razlozi za isključenje gospodarskog subjekta 

 

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje 
ponuda:  
 
10.1. Nekažnjavanje 
 

 Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta pravomoćno osuĎena za bilo koje od 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., 
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77/11. i 143/12.).  
 
 
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca 
računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda.  
  
Odgovarajućom izjavom smatrat će se popunjena Izjava (Prilog 3.) ovog Poziva na dostavu 
ponude.  
  
Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti od tijela nadležnog za 
voĎenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg 
ponuditelja ili osobu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje 
potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.   
 
10.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje  

 Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt 
nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza 
nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne 
nagodbe).  

 
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:  
Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od dana ovog Poziva na 
dostavu ponuda.   

 
11. Dokazi sposobnosti ponuditelja 

Sve dokaze koje naručitelj zahtijeva natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj 

preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika 

dokumenata koji su traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Naručitelj može tražiti dopunu i/ili 

pojašnjenje ponude. Ponuditelji koji ne zadovoljavaju postavljene zahtjeve u pogledu dokaza 

o sposobnosti i ostalih zahtjeva Naručitelja, isključit će se iz daljnjeg postupka pregleda.  
 

Pravna i poslovna sposobnost  

Gospodarski subjekti moraju dostaviti: 

 

 Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 

gospodarskog subjekta ili ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog 

subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog 

tijela kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost za usluge prijevoza. 

 

 Presliku prometnih dozvola za vozila s kojim će se obavljati usluga prijevoza, 

 Preslik vozačke dozvole za osobu koja će obavljati uslugu prijevoza. 
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12. Oblik, sadržaj, način izrade i dostave ponude 

Ponuda se dostavlja neposredno u pisarnicu Naručitelja ili preporučenom poštanskom 
pošiljkom, pisana  neizbrisivom tintom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.  
 
Ponuda treba sadržavati sljedeće dijelove: 
- ponudbeni list, 
- dokaze iz točke 10. i 11. ovog Poziva 
- troškovnik. 
 
Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.  
 
Ponuda se dostavlja uvezana, odnosno na način da se onemogući vaĎenje ili umetanje 
stranica, te s označenim stranicama na način da je vidljiv redni broj i ukupni broj stranica. 
 
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu Grad Drniš, Trg Kralja 
Tomislava 1, 22320 Drniš, s naznakom: naziva i adrese naručitelja, naziva i adrese 

ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i napomene “NE 
OTVARAJ”. 
 

13. Rok valjanosti ponude 

 

30 dana. 

 

14. Dopustivost alternativnih ponuda 

 

Alternativne ponude nisu dopuštene. 

 

15. Način izračuna cijene 

 

Cijena ponude je nepromjenjiva, te se izražava u kunama za cjelokupni predmet nabave 
brojkama i slovima. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na 
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno.  
Gospodarski subjekt je dužan ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose za sve stavke 
troškovnika.  
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i 
prepisivanja izvornog teksta.  
Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi (bez korištenja korektora, već pogreške precrtati linijom), 
te uz navod datuma ispravka potvrĎeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja. 
 

 

16. Rok, način i uvjeti plaćanja 

 

Naručitelj će plaćanje izvršiti na poslovni račun odabranog Ponuditelja temeljem 

ispostavljenog računa  u roku od 30 dana od primitka istog, a nakon izvršene mjesečne 

usluge. Naručitelj nije predvidio avansno plaćanje. 

 

17. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: 
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Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora dostaviti 

Naručitelju bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 (deset) kuna za uredno izvršenje 

ugovora. 

 

U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj će sa odabranim 

Ponuditeljem raskinuti Ugovor. 

 

18. Kriterij odabira ponude  

Kriterij za odabir ponude je valjana ponuda sa najnižom cijenom.  
 

19. Rok za dostavu ponuda:  

     

Bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je: 26.01.2018. do 12:00 sati. 

 

Ponude koje pristignu nakon navedenog roka, vratit će se Ponuditelju neotvorene. 

 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: 

 

GRAD DRNIŠ, Trg kralja Tomislava 1., 22320 Drniš 

 sa naznakom 

„JN 01/2018 – Usluga prijevoza učenika srednjih škola na relaciji Miljevci – Šibenik i 

natrag“– NE OTVARAJ 

 

Ako omotnica nije označena kao što je gore navedeno, Naručitelj ne preuzima nikakvu   

odgovornost zbog gubitka ili preranog otvaranja ponude.    

 

20. Otvaranje ponuda   

 

Rok za dostavu ponude je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda. 

Otvaranje ponuda nije javno.  

 

21. Rok za donošenja odluke o odabiru/poništenju  

 

U roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, Odluka o odabiru i Zapisnik o 
pregledu i ocjeni ponuda bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Drniša,  
www.drnis.hr.  
 

22. Posebne odredbe Ugovora: 

 

Izvršitelj mora izvršiti uslugu prijevoza učenika svaki radni dan kad se pohaĎa nastava i to iz 

naselja: Kaočine, Ključ, Drinovci, Brištani, Bogatići, Karalići i Širitovci do Šibenika i natrag. 

 

Izvršitelj je dužan predmetne usluge obavljati od 01.02.2018. do 31.12.2018. godine, a 

ovisno o kraju školske godine 2017/2018 i početku nove školske godine 2018/2019. 

 

Izvršitelj se obvezuje da će obavljati uslugu prijevoza učenika sa područja Miljevaca koji 

pohaĎaju srednje škole u Šibeniku, sa polaskom u Šibenik u 6:50 sati i sa povratkom u 14:00 

sati za prvu smjenu, te sa polaskom s područja Miljevaca u 12:50 sati i povratkom u 20:00 

sati za drugu smjenu. 
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Izvršitelj se obvezuje osigurati prijevoz učenika bez obzira na broj učenika koji ostvaruju 

pravo na prijevoz. 

 

Izvršitelj je obvezan prijevoz učenika obaviti po uputama Naručitelja i važećim propisima o 

prijevozu na javnim cestama. 

 

U slučaju kvara vozila s kojima će se obavljati usluga prijevoza učenika ili iz bilo kojih drugih 

razloga, Izvršitelj je obvezan poduzeti sve potrebne mjere da osigura prijevoz učenika o 

svom trošku. 

 

 

       OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA 

 

 

 

 

Prilozi: 

 Ponudbeni list (Prilog 1.) 

 Troškovnik (Prilog 2.) 

 Izjava o nekažnjavanju (Prilog 3.) 


