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I. OPĆI PODACI 
 
1. NAZIV NARUČITELJA 
Centar za rehabilitaciju Rijeka. 
 
2. SJEDIŠTE NARUČITELJA 
Kozala 77/B, 51000 Rijeka.  
 
3. OIB NARUČITELJA 
53418402939. 
 
4. KONTAKT S NARUČITELJEM 
Telefon: 051/ 506 360 
Fax: 051/ 506 375 
E-mail: crpa@ri.t-com.hr 
 
5. OSOBE ZA KONTAKT NARUČITELJA 
Snježana Pantoš  (051/506 360)  
Željko Božičević (051/506 360) 
 
6. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 
E-MV-01/2014. 
 
7. GOSPODARSKI SUBJEKTI NA KOJE SE ODNOSI ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI 
(SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA) 
Takvi subjekti ne postoje.  
 
8. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE  
Otvoreni postupak javne nabave. 
 
9. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE  
255.000,00 kn.  
 
10. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI  
Ugovor o javnim uslugama.  
  
11. ELEKTRONIČKA DRAŽBA 
Elektronička dražba se ne provodi. 
 
 

II. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 
1. OPIS PREDMETA NABAVE  
Usluge prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za rehabilitaciju Rijeka. Korisnike se 
prevozi od mjesta njihovog stanovanja do Podružnice Centra Pulac, Pulac bb, Rijeka i u suprotnom 
smjeru. Prijevoz se obavlja pet (5) dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, u jutarnjim satima (od 
7,00 do 9,00 sati) i poslijepodnevnim satima (od 13,00 do 15,00 sati). Planirano trajanje usluge 
prijevoza je jedna (1) godina. 
Usluga prijevoza izvršava se na sljedećim linijama, 5 dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, sa 
sljedećim vozilima:  

• Linija 1.: Prijevoz MINIBUSOM kapaciteta 20 putnika: Lovran – Ićići – Opatija – Matulji –  Zamet – 
Pulac,  te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj liniji Izvoditelj je obvezan angažirati stručnu 
osobu–vozača za upravljanje vozilom, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, te još 
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jednu osobu za pratnju korisnika dok se nalaze u vozilu. Okvirni planirani broj prijeđenih kilometara 
u jednom danu: 94 km. 

• Linija 2.: Prijevoz KOMBIJEM (8+1) kapaciteta 8 putnika: Hreljin – Kraljevica – Bakar – Čavle – Pulac, 
te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj liniji izvoditelj je obvezan angažirati stručnu osobu–
vozača za upravljanje vozilom, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu. Okvirni 
planirani broj prijeđenih kilometara u jednom danu: 64 km. 

• Linija 3.: Prijevoz KOMBIJEM (8+1) kapaciteta 8 putnika: Krimeja – Bulevard – Donja Vežica – Pećine 
– Pulac (gradska vožnja na području Rijeke), te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj liniji 
izvoditelj je obvezan angažirati stručnu osobu–vozača za upravljanje vozilom, sukladno Zakonu o 
prijevozu u cestovnom prometu. Okvirni planirani broj prijeđenih kilometara u jednom danu: 38 
km. 

Izvoditelj usluge prijevoza obvezan je u suradnji s naručiteljem utvrditi detaljne smjerove kretanja 
vozila na gore navedenim relacijama i istih se pridržavati tijekom vožnje, osim u nepredviđenim 
događajima o kojim treba odmah obavijestiti naručitelja (radovi na cesti koji mogu zatvoriti promet 
na određenoj dionici i sl.). Izvoditelj je obvezan pristati na eventualne promjene vremena polaska i 
povratka, po nalogu naručitelja, ukoliko isti promjena ne utječe na promjenu broja vožnji tijekom 
jednog dana. 
Vozila kojima se obavlja usluga prijevoza osigurava izvoditelj usluge, a moraju biti tehnički posve 
ispravna i registrirana. 
Prijevoz se treba vršiti kvalitetno, pravodobno i sigurno, u skladu s odredbama Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu, drugim zakonima i podzakonskim aktima kojima se regulira prijevoz putnika, te 
pravilima prijevozničke struke. Izvoditelj usluge preuzima isključivu odgovornost za svaku štetu koja 
tijekom prijevoza može nastati korisnicima prijevoza, prijevoznim sredstvima i opremi, radnicima 
Izvoditelja  ili trećim osobama   
Dozvoljeno je nuđenje isključivo cjelokupnog predmeta nabave. 
Oznaka i naziv iz CPV-a: 60130000-8. 
 
2. KOLIČINA PREDMETA NABAVE 
Okvirne planirane količine prijevoza jesu: 
Linija 1: 19.928 km (212 dana x 94 km), linija 2: 13.568 km (212 dana x 64 km) i linija 3: 8.056 km  
(212 dana x 38 km), ukupno: 41.552 km godišnje. Izračun je baziran na 212 dana prijevoza godišnje.   
Plaćanje će se vršiti na temelju stvarno izvršenih usluga prijevoza, tj. prijeđenih kilometara, sukladno 
mjesečnim obračunima pruženih usluga prijevoza. 
Ukupna plaćanja za stvarno izvršene usluge prijevoza bez PDV-a na temelju ugovora o javnim 
uslugama ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave na godišnjoj razini.    
 
3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE  
Prijevoz se treba vršiti kvalitetno, pravodobno i sigurno, u skladu s odredbama Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu, drugim zakonima i podzakonskim aktima kojima se regulira prijevoz putnika, te 
pravilima prijevozničke struke.  
 
4. TROŠKOVNIK 
Ponuditelj obvezno popunjava troškovnik – elemente cijene ponude koji je sastavni dio ponudbenog 
lista (u obrascu) i dostavlja ga naručitelju. Sve stavke troškovnika trebaju biti u ispunjene, a se cijene 
moraju unijeti na za to predviđena mjesta.  
 
5. MJESTO IZVRŠAVANJA USLUGE  
Prijevoz na području Grada Rijeke i njemu susjednih gradova i općina: Kraljevica, Bakar, Čavle,  
Lovran, Opatija i Matulji, na 3 linije/smjera  prijevoza iz točke 1. ove glave. 
 
6. ROK IZVRŠAVANJA USLUGE  
1 (jedna) godina, od 1. 9. 2014. do 31. 8. 2015. godine, izuzev subota, nedjelja i drugih neradnih dana 
(državni praznika i blagdana utvrđenih zakonom), te zimske (oko Božića) i ljetne stanke (srpanj-
kolovoz). Unutar jedne godine predviđeno je 212 dana pružanja usluge prijevoza.  
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7. ROK POČETKA IZVRŠAVANJA USLUGA 
1. 9. 2014. godine. 
 
 

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

 
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta – ponuditelja iz postupka javne nabave: 
 
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: 
- 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; 
- 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.). 
DOKUMENT KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJI RAZLOG ZA ISKLJUČENJE POD 
OVOM TOČKOM: gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu o okolnostima iz točke 
1. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije 
biti STARIJA OD TRI MJESECA računajući od dana početka postupka javne nabave.  
 

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje, osim ako gospodarskom subjektu sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije 
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (npr. u postupku predstečajne nagodbe); 
DOKUMENT KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJI RAZLOG ZA ISKLJUČENJE POD 
OVOM TOČKOM: gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o 
stanju duga koja NE SMIJE BITI STARIJI OD 30 DANA računajući od dana početka postupka 
javne nabave. 
Napomena: ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda porezne uprave, 
gospodarski subjekt može dostaviti jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta 
gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne 
nabave. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje niti jednakovrijedni 
dokument nadležnog državnog tijela, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili 
odgovarajućom izjavom 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 izjavom s ovjerenim potpisom kod 
javnog bilježnika. Takve izjave ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka 
postupka javne nabave. 
 

3. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba 
postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne 
djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog 
subjekta. 
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DOKUMENT KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJI RAZLOG ZA ISKLJUČENJE POD 
OVOM TOČKOM: gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili 
drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da se isti ne 
izdaje ili ne sadrži sve podatke za utvrđivanje okolnosti za isključenje, jednakovrijedni 
dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog 
subjekta. Izvod ili jednakovrijedni dokument NE SMIJE BITI STARIJI OD TRI MJESECA računajući 
od dana početka postupka javne nabave. 
Napomena: ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju gore navedeni dokumenti 
ili ne sadrže sve podatke za utvrđivanje okolnosti za isključenje, oni mogu biti zamijenjeni 
izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 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 izjavom s 
ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika. Takve izjave ne smiju biti starije od 30 dana 
računajući od dana početka postupka javne nabave. 
 

4. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata vezanih uz dokazivanje okolnosti iz točaka 
1., 2. i 3. ove glave, kao i  uz dokazivanje okolnosti iz glave IV. točaka 1. i 2. ove dokumentacije za 
nadmetanje. 

  
Dokumente iz točaka 1., 2. i 3. ove glave ponuditelj može dostaviti u obliku neovjerenih preslika. 
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svaki član zajednice ponuditelja mora dokazati da kod njega 
ne postoje razlozi za isključenje iz postupka javne nabave, na način određen točkama 1., 2. i 3. ove 
glave dokumentacije za nadmetanje.   
 
 

IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
 

Svaki gospodarski subjekt – ponuditelj obvezan je dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, te tehničku 
i stručnu sposobnost sukladno odredbama ove dokumentacije za nadmetanje. 
1. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST 
1.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.  
DOKUMENT KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE SPOSOBNOST: gospodarski subjekt dužan je u ponudi 
dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta 
gospodarskog subjekta koji NE SMIJE BITI STARIJI OD TRI MJESECA, računajući od dana početka 
postupka javne nabave. 
Napomena: ako se odgovarajući izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, 
gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, koja ne smije biti 
starija od tri mjeseca, računajući od dana početka postupka javne nabave. 
1.2. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati da ima važeće ovlaštenje/dozvolu za prijevoz 
putnika u unutarnjem cestovnom prometu, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu.  
DOKUMENT KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE SPOSOBNOST: gospodarski subjekt dužan je u ponudi 
dostaviti važeću licenciju za unutarnji prijevoz ili licenciju Zajednice, sukladno Zakonu o prijevozu u 
cestovnom prometu. 
 
2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST 
2.1.Ponuditelj mora dokazati da je u 2014. godini i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, uredno 
izvršio najmanje 1 ugovor o javnim uslugama koji je obuhvaćao izvršavanje usluge prijevoza osoba s 
invaliditetom, a čija je ugovorena vrijednost iznosila najmanje 100.000,00 kn (bez PDV-a). 
DOKUMENT KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE SPOSOBNOST: gospodarski subjekt dužan je u ponudi 
dostaviti popis ugovora o izvršenim uslugama u 2014. godini i tijekom 3 godine koje prethode toj 
godini koji sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga 
ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz  o uredno pruženoj 
usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana il izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna 
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strana privatni subjekt, popis  kao dokaz  o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda 
tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda 
zatražena.   
2.2.Ponuditelj mora dokazati da raspolaže s najmanje 2 prijevozna sredstava za pružanje usluge 
prijevoza i to: 
- 1  kombi vozilo (8+1) za prijevoz putnika (kapacitet 8 putnika), 
- 1 minibus (kapacitet 20 putnika). 
DOKUMENT KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE SPOSOBNOST: gospodarski subjekt dužan je u ponudi 
dostaviti izjavu potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekata o tome da 
raspolaže s najmanje 1 kombi vozilom (8+1) za prijevoz putnika (kapacitet 8 putnika) i najmanje 1 
minibusom (kapacitet 20 putnika), navodeći pritom za svako pojedino vozilo proizvođača i tip 
vozila, te registarske oznake vozila.   
2.3.Ponuditelj mora dokazati da raspolaže s najmanje 3 radnika za izvršenje usluge prijevoza i to: 
- 2 vozača (s važećom dozvolom za upravljanje motornim vozilom, od čega jedan mora imati dozvolu 
„D“ kategorije),   
- 1 radnikom za pratnju korisnika. 
DOKUMENT KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE SPOSOBNOST: gospodarski subjekt dužan je u ponudi 
dostaviti izjavu potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekata o prosječnom 
godišnjem broju radnika/vozača zaposlenih kod pružatelja usluge, uz napomenu o tome koliko 
radnika ima važeću dozvolu za upravljanje motornim vozilom „D“ kategorije.    
 
Dokumente iz točaka 1. i 2. ove glave ponuditelj može dostaviti u obliku neovjerenih preslika. 
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svaki član zajednice ponuditelja mora dokazati pravnu 
sposobnost na način određen točkom 1. ove glave dokumentacije za nadmetanje.   

 
 

V. PODACI O PONUDI 
 

1. SADRŽAJ PONUDE 
Ponuda mora sadržavati:  
1. popunjeni ponudbeni list, sukladno odredbama točke 2. ove glave ove dokumentacije za 

nadmetanje,    
2. jamstvo za ozbiljnost ponude, sukladno odredbama  glave VI. točke 3. ove dokumentacije za 

nadmetanje,    
3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje iz postupka javne 

nabave iz glave III. ove dokumentacije za nadmetanje,  
4. dokumente kojima ponuditelj dokazuje svoju sposobnost iz glave IV. ove dokumentacije za 

nadmetanje,  
5. potpisan prijedlog ugovora o javnim uslugama iz glave VIII. ove dokumentacije za nadmetanje 

(potpisom prijedloga ugovora ponuditelj jamči da će sklopit ugovor u tekstu kao u prijedlogu). 
 
2. PONUDBENI LIST  
Ponudbeni list mora sadržavati sljedeće podatke:  
1. naziv i sjedište naručitelja,  
2. naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta 

gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba 
ponuditelja, broj telefona, broj faksa (ako se radi o zajednici ponuditelja, ponudbeni list sadrži 
podatke iz ove točke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice 
ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem),  

3. predmet nabave,  
4. podatke o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o 

javnoj nabavi daje u podugovor,  
5. cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost,  
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6. iznos poreza na dodanu vrijednost,  
7. cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,  
8. rok valjanosti ponude,  
9. datum i potpis ponuditelja.  
Napomena: ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave 
oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene 
ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu 
predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis 
iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.  
Napomena: obrazac ponudbenog lista za predmet nabave nalazi se u glavi VII. ove dokumentacije za 
nadmetanje. Ponuditelj može dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac ponudbenog lista. Ukoliko 
ponuditelj ne koristi ponuđeni obrazac, ponudbeni list mora sadržavati sve podatke određene ovom 
točkom.   
 
3. NAČIN IZRADE PONUDE  
1. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.   
2. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (uvez 

jamstvenikom).  
3. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući 

naknadno vađenje ili umetanje listova.  
4. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu 

biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.  
5. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se 

dijelova ponuda sastoji.  
6. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj 

stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da 
svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava 
prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj 
dio ponude ponovno numerirati.  

7. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.  
8. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma 

ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.  
 
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE 
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenoj u glavi I. ove 
dokumentacije za nadmetanje.  
Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, 
evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, te naznaka: "ne otvaraj".  
 
5. ALTERNATIVNE PONUDE 
Alternativne ponude nisu dopuštene. 
 
6. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE 
Elektronička dostava ponude nije dopuštena. 
 
7. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.  
Cijena ponude piše se brojkama.  
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 
Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora o javnim uslugama. 
 
8. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena valjane ponude. 
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9. JEZIK I PISMO PONUDE 
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
 
10. ROK VALJANOSTI PONUDE 
Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda. 
 
 

VI. OSTALE ODREDBE 
 
1. PODIZVODITELJI 
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnim uslugama dati u podugovor jednom ili 
više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke: 
- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB i broj računa podizvoditelja i 
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u 
podugovor. 
Gore navedeni podaci, u slučaju odabira takve ponude, bit će sastavni dio ugovora o javnoj nabavi. 
Usluge koje će izvršiti podizvoditelj naručitelj će neposredno platiti podizvoditelju, a ponuditelj mora 
svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svog podizvoditelja koje je 
prethodno potvrdio.  
Odabrani ponuditelj može tijekom izvršavanja ugovora o javnima radovima promijeniti 
podizvoditelja, uvesti novog podizvoditelja u posao ili sam preuzeti izvršenje onog dijela ugovora koji 
je prethodno dao u podugovor, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnim 
radovima.  
 
2. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 
Ponuditelj je obvezan, kao jamstvo za ozbiljnost ponude,: 

• u ponudi dostaviti bankarsku garanciju koja glasi na  iznos od 12.500,00 kuna, s rokom važenja  
120 dana, računajući od dana otvaranja ponuda, ili 

• uplatiti novčani polog u iznosu od 12.500,00 kuna na IBAN naručitelja broj:                                       
HR3623900011100010651, poziv na broj plaćanja: 2014-01, do krajnjeg roka za dostavu ponuda 
iz točke 4. ove glave.  

Ukoliko ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja bankarsku garanciju, treba zadovoljiti 
sljedeće uvjete: 
- garancija se dostavlja u izvorniku (originalu), 
- garancija se ne smije bušiti ili na drugi način oštetiti. Prilikom uvezivanja garancije koristiti npr. 

PVC košuljicu ili sl., a košuljica mora biti označena rednim brojem stranice kao i ostale stranice 
ponude 

- u garanciji treba biti navedeno da je garancija bezuvjetna na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini 
do 12.500,00 kuna, 

- u garanciji treba biti navedeno da naručitelj ima pravo iskoristiti (naplatiti) garanciju sljedećim 
slučajevima: 

1. ukoliko odabrani ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti, ili  
2. ukoliko je odabrani ponuditelj dostavio neistinit podatak u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. 

Zakona o javnoj nabavi, ili 
3. ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike dokumenata sukladno 

članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ili 
4. ukoliko odbrani ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnim uslugama sukladan prijedlogu 

ugovora iz dokumentacije za nadmetanje, ili 
5. ukoliko odabrani ponuditelj naručitelju ne preda jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnim 

uslugama za slučaj povrede ugovornih obveza.  
Naručitelj ima pravo naplatiti se iz novčanog pologa iz istih razloga iz kojih ima pravo naplatiti 
bankarsku garanciju.  
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Bankarska garancija odnosno novčani polog vratit će se odabranom ponuditelju nakon što naručitelju 
preda jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnim uslugama za slučaj povrede ugovornih obveza, 
a ostalim ponuditeljima odmah nakon završetka postupka javne nabave.    
 
3. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 
Odabrani ponuditelj – izvoditelj usluge obvezan je predati naručitelju bankarsku garanciju kao 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnim uslugama za slučaj povrede ugovornih obveza. 
Bankarska garancija predaje se u roku od deset (10) dana od dana potpisa ugovora o javnim 
uslugama, s rokom valjanosti od 360 dana, računajući od dana izdavanja. Garancija treba biti u 
izvorniku (originalu). Garancija mora biti bezuvjetna na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od deset 
posto (10%) od ukupne vrijednosti ugovora, uključujući PDV. U garanciji treba biti izrijekom navedeno  
da naručitelj ima pravo iskoristiti (naplatiti) garanciju u slučaju povrede ugovornih obveza od strane 
izvoditelja.  
 
4. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA 
Ponude se dostavljaju do 25. 7. 2014. godine do 10:00 sati na adresu naručitelja: Centar za 
rehabilitaciju Rijeka, Kozala 77/B, 51000 Rijeka, bez obzira na način dostave.  
Javno otvaranje ponuda bit će održano 25. 7. 2014. godine u 10:00 sati u sjedištu naručitelja, na 
adresi Kozala 77/B, Rijeka, Ured ravnatelja. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene osobe – 
predstavnici ponuditelja, uz predočenje ovlaštenja u pisanom obliku. 
 
5. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU 
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili odluku o poništenju nadmetanja naručitelj će donijeti u 
roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
 
6. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA  
Plaćanje izvršenih usluga obavljat će se prema stvarno izvršenim uslugama prijevoza, na temelju 
ispostavljenih mjesečnih računa izvoditelja., u roku od 30 dana od dana dostave računa naručitelju. 
 
7. PRAVNI LIJEK 
Na ovu dokumentaciju za nadmetanje može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 
javne nabave, Koturaška 43/IV, 10000 Zagreb, u roku od pet (5) dana od dana objave poziva za 
nadmetanje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

            OBRAZAC 

VII. PONUDBENI LIST 
 
 
1. NARUČITELJ:   
Naziv: CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA  

Sjedište: Kozala 77/B, 51000 RIJEKA 

 
2. PONUDITELJ:   
Naziv: _____________________________________________________________________________ 

 

Adresa sjedišta: _____________________________________________________________________ 

 

OIB:_______________________________________________________________________________  

 

Broj žiro-računa:_____________________________________________________________________ 

 

Ponuditelj    JE  -  NIJE    u sustavu poreza na dodanu vrijednost-PDV (zaokružiti odgovarajuće).  

 

Adresa za dostavu pošte: _____________________________________________________________ 

 

Adresa e-pošte (ako postoji):___________________________________________________________ 

 

Osoba za kontakt:____________________________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________________________     Telefax: _____________________________ 

 

3. PREDMET NABAVE:  
Usluge prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za rehabilitaciju Rijeka. Korisnike se 
prevozi od mjesta njihovog stanovanja do Podružnice Centra Pulac, Pulac bb, Rijeka i u suprotnom 
smjeru. Prijevoz se obavlja pet (5) dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, u jutarnjim satima (od 
7,00 do 9,00 sati) i poslijepodnevnim satima (od 13,00 do 15,00 sati). Planirano trajanje usluge 
prijevoza je jedna (1) godina, od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. godine. 
Usluga prijevoza izvršava se na sljedećim linijama, 5 dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, sa 
sljedećim vozilima:  

• Linija 1.: Prijevoz MINIBUSOM kapaciteta 20 putnika: Lovran – Ićići – Opatija – Matulji –  Zamet – 
Pulac,  te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj liniji Izvoditelj je obvezan angažirati stručnu 
osobu–vozača za upravljanje vozilom, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, te još 
jednu osobu za pratnju korisnika dok se nalaze u vozilu. Okvirni planirani broj prijeđenih kilometara 
u jednom danu: 94 km. 

• Linija 2.: Prijevoz KOMBIJEM (8+1) kapaciteta 8 putnika: Hreljin – Kraljevica – Bakar – Čavle – Pulac, 
te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj liniji izvoditelj je obvezan angažirati stručnu osobu–
vozača za upravljanje vozilom, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu. Okvirni 
planirani broj prijeđenih kilometara u jednom danu: 64 km. 

• Linija 3.: Prijevoz KOMBIJEM (8+1) kapaciteta 8 putnika: Krimeja – Bulevard – Donja Vežica – Pećine 
– Pulac (gradska vožnja na području Rijeke), te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj liniji 
izvoditelj je obvezan angažirati stručnu osobu–vozača za upravljanje vozilom, sukladno Zakonu o 
prijevozu u cestovnom prometu. Okvirni planirani broj prijeđenih kilometara u jednom danu: 38 
km. 
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4. PODACI O PODIZVODITELJIMA I DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ELEMENTI CIJENE PONUDE 

• Linija 1. Prijevoz MINIBUSOM (kapaciteta 20 putnika): 
Cijena po kilometru bez PDV-a: ________________ x 94 km =  __________________ kn/dnevno 

• Linija 2. Prijevoz KOMBIJEM  (8+1): 
Cijena po kilometru bez PDV-a: ________________ x 64 km =  __________________ kn/dnevno 

• Linija 3. Prijevoz KOMBIJEM  (8+1): 
Cijena po kilometru bez PDV-a: _________________ x 38 km =  _________________ kn/dnevno 

 
UKUPNA DNEVNA CIJENA PRIJEVOZA bez PDV-a (linija 1 + linija 2 + linija 3): ___________________ kn 
 
6. UKUPNA CIJENA PONUDE ZA 1 GODINU USLUGE PRIJEVOZA (ukupna dnevna cijena x 212 dana), 
BEZ PDV-a:___________________________________ kn 
  
7. IZNOS PDV-a: _____________________________________ kn 
 
8. CIJENA PONUDE S PDV-om: _____________________________ kn 
 
9. ROK VALJANOSTI PONUDE:______________________ dana. 

 
 
U _________________________, _____________ 2014. godine. 

           
                                 ZA PONUDITELJA 
 
                                                    M.P.                                                                                                

                 ___________________________ 
 
 
 Napomena: ako se radi o zajednici ponuditelja, ponudbeni list sadrži podatke iz točke 2. za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu 

naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. 
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VIII. PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA  
 
Centar za rehabilitaciju Rijeka, Kozala 77/B, Rijeka, zastupan po ravnateljici Gordani Saršon, prof. (u 
daljnjem tekstu: Naručitelj) 
i 
______________________________________, iz ________________________, OIB:______________, 
zastupan po direktoru ___________________________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) 
 
sklapaju sljedeći 
 

UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA 
 
 

Članak 1. 
 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su predmet ovoga Ugovora javne usluge prijevoza 
korisnika Naručitelja.  
 Prijevoz korisnika podrazumijeva transfer korisnika od kuće korisnika do Podružnice Pulac 
Naručitelja, Pulac bb, Rijeka i u suprotnom smjeru, sukladno odredbama ovoga Ugovora.  
 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvoditelj odabran kao najpovoljniji ponuditelj u 
provedenom postupku nabave javnih usluga (u daljnjem tekstu: usluga prijevoza) iz stavka 1. ovoga 
članka. 
  

Članak 2. 
 Ovim Ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvršiti usluge prijevoza iz članka 
1. stavka 1. i 2. ovoga Ugovora prema uvjetima iz ovoga Ugovora i ponudi Izvoditelja broj: 
___________ od___________ 2014. godine koja čini sastavni dio ovoga Ugovora. 
 

Članak 3. 
 Usluge prijevoza korisnika Naručitelja (odraslih osoba s invaliditetom) Izvoditelj tehnički 
obavlja na način uređen ovim člankom. 
 Korisnici se prevoze od mjesta njihovog stanovanja do Podružnice Pulac Naručitelja, Pulac bb, 
Rijeka i u suprotnom smjeru. Prijevoz se obavlja pet (5) dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, u 
jutarnjim satima (od 7,00 do 9,00 sati) i poslijepodnevnim satima (od 13,00 do 15,00 sati).  
 Usluga prijevoza izvršava se na sljedećim linijama, 5 dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, sa 
sljedećim vozilima:  

• Linija 1.: Prijevoz MINIBUSOM kapaciteta 20 putnika: Lovran – Ićići – Opatija – Matulji –  Zamet 
– Pulac,  te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj liniji Izvoditelj je obvezan angažirati stručnu 
osobu–vozača za upravljanje vozilom, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, te 
još jednu osobu za pratnju korisnika dok se nalaze u vozilu. Okvirni planirani broj prijeđenih 
kilometara u jednom danu: 94 km. 

• Linija 2.: Prijevoz KOMBIJEM (8+1) kapaciteta 8 putnika: Hreljin – Kraljevica – Bakar – Čavle – 
Pulac, te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj liniji Izvoditelj je obvezan angažirati stručnu 
osobu–vozača za upravljanje vozilom, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu. 
Okvirni planirani broj prijeđenih kilometara u jednom danu: 64 km. 

• Linija 3.: Prijevoz KOMBIJEM (8+1) kapaciteta 8 putnika: Krimeja – Bulevard – Donja Vežica – 
Pećine – Pulac (gradska vožnja na području Rijeke), te povratak u suprotnom smjeru. Na ovoj 
liniji Izvoditelj je obvezan angažirati stručnu osobu–vozača za upravljanje vozilom, sukladno 
Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu. Okvirni planirani broj prijeđenih kilometara u 
jednom danu: 38 km. 

 Izvoditelj je obvezan izvršiti i prijevoze izvan navedenih linija iz stavka 3. ovoga članka, ako to 
zahtijeva Naručitelj obzirom na mjesto stanovanja i životne potrebe korisnika, po cijeni koja se 
obračunava sukladno odredbi članka 4. ovoga Ugovora. 
 Odredba stavka 4. ovoga članka primjenjuje se za područje Primorsko-goranske županije. 
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 Izvoditelj je obvezan usko surađivati s Naručiteljem radi postizanja što racionalnije organizacije 
prijevoza korisnika (u pogledu broj osoba koji se prevoze, izbora cestovnog pravaca za pojedine 
relacije i sl.) i u tom smislu primjenjivati naloge Naručitelja prilikom izvršavanja usluge. 
 

Članak 4. 
 Izvoditelj se obvezuje usluge prijevoza koje su predmet ovoga Ugovora izvesti po sistemu 
stvarno izvršenih kilometara prijevoza na linijama iz članka 3. stavka 4. ovoga Ugovora i 
nepromijenjenih jediničnih cijena za 1,00 kilometar vožnje. 
 Naručitelj i Izvoditelj ugovaraju cijenu za 1,00 km prijevoza minibusom (kapaciteta 20 putnika) 
u iznosu od ___________ kn (slovima:______________________________), bez PDV-a. 
 Naručitelj i Izvoditelj ugovaraju cijenu za 1,00 km prijevoza kombi-vozilom (8+1) u iznosu od 
___________ kn (slovima:______________________________), bez PDV-a. 
 Na bazi planiranih 212 dana prijevoza , odnosno 41.552 km prijevoza godišnje, ukupna cijena 
usluge iznosi ________________________ kn, (slovima:_______________________________),  
+ 25% PDV-a u iznosu _________________________ kn,  
 Sveukupno : _____________________________________________ kn. 
 Izvoditelj i Naručitelj suglasno utvrđuju da će Naručitelj platiti stvarno izvršenu uslugu 
prijevoza, tj. prijeđene kilometre, obračunom po cijenama za kilometar prijevoza iz stavka 2. i 3. ovoga 
članka, na koje se dodaje PDV u visini 25%        
   

Članak 5. 
 Izvoditelj se obvezuje Naručitelju mjesečno dostavljati obračun izvršenih prijevoza korisnika u 
proteklom mjesecu. U obračunu se navodi broj vožnji svakog  vozila u proteklom mjesecu po danima, s 
naznakom linije prijevoza, vrste vozila i prijeđenih kilometara u svakom prijevozu, te ukupno.   
 Naručitelj ima pravo u roku od tri (3) dana od dana primitka obračuna osporiti pojedini 
podatak ili iznos u obračunu, posebice ukoliko se Izvoditelj nije pridržavao naloga Naručitelja iz članka  
3. stavka 6. ovoga Ugovora. 
 Naručitelj se obvezuje platiti račun Izvoditelja za izvršene usluge prijevoza u prethodnom 
mjesecu, ispostavljenog temeljem obračuna iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana 
primitka istog. 
  

Članak 6. 
 Izvoditelj se obvezuje usluge prijevoza pružati kontinuirano tijekom jedne godine, od 1. rujna 
2014. godine do 31. kolovoza 2015. godine, izuzev subota, nedjelja i drugih neradnih dana (državni 
praznika i blagdana utvrđenih zakonom), te zimske (oko Božića) i ljetne stanke (srpanj-kolovoz). 
Unutar jedne godine predviđeno je 212 dana pružanja usluge prijevoza.    
  

Članak 7. 
 Izvoditelj se obvezuje, u roku od 10 dana od dana potpisa ovoga Ugovora, kao jamstvo za 
uredno ispunjenje Ugovora, predati Naručitelju bankarsku garanciju. 
 Garancija treba biti u izvorniku (originalu). Garancija mora biti bezuvjetna na „prvi poziv“ i „bez 
prigovora“ u visini od deset posto (10%) od ukupne vrijednosti ugovora, uključujući PDV. U garanciji 
treba biti izrijekom navedeno da Naručitelj ima pravo iskoristiti (naplatiti) garanciju u slučaju kršenja 
ugovornih obveza od strane Izvoditelja.  
 Neiskorištenu bankarsku garanciju Naručitelj će vratiti Izvoditelju po cjelovitom izvršenju 
usluga, po isteku razdoblja na koje je ovaj ugovor sklopljen . 
 

Članak 8. 
 Izvoditelj je obvezan izvršavati usluge prijevoza sukladno odredbama ovoga Ugovora i 
pozitivnih propisa te pravila prijevozničke struke. 
 Izvoditelj preuzima isključivu odgovornost za svaku štetu koja tijekom prijevoza može nastati 
korisnicima prijevoza, prijevoznim sredstvima i opremi, radnicima Izvoditelja  ili trećim osobama   
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Članak 9. 
 Svaka ugovorna strana zadržava pravo otkazati ovaj Ugovor, pisanom obaviješću o otkazu, u 
slučaju kršenja obveza od druge ugovorne strane. 
 Između ostalog, eventualni gubitak licencije za prijevoz ili oduzimanje iste Izvoditelju smatrat 
će se kršenjem ugovorih obveza Izvoditelja i razlogom za otkaz ugovora od strane Naručitelja.  
 U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo iz članka 7. ovoga 
Ugovora.    
 

Članak 10. 
 Potpisom ovoga Ugovora ugovorne strane utvrđuju da će za sve slučajeve koji ovim Ugovorom 
nisu predviđeni, primijeniti Zakon o obveznim odnosima.  
 

Članak 11. 
 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor može mijenjati samo u pisanom obliku. 
 

Članak 12. 
 Sve eventualne sporove ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se 
utvrđuje nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. 
 

Članak 13. 
 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, uz 
ispunjenje uvjeta iz članka 7. stavka 1. ovoga Ugovora.  
 Ukoliko u roku iz članka 7. stavka 1. ovoga Ugovora Izvoditelj ne preda Naručitelju bankarsku 
garanciju za uredno ispunjenje ugovora, ovaj Ugovor se ima smatrati automatski raskinutim, a 
Naručitelj ima pravo za svoj račun u potpunosti naplatiti bankarsku garanciju ili novčani polog koje mu 
je Izvoditelj u svojstvu ponuditelja predao ili doznačio u postupku nabave javnih usluga, kao jamstvo za 
ozbiljnost ponude. 
 O činjenici raskida ovoga Ugovora uslijed nastupa događaja iz stavka 2. ovoga članka Naručitelj 
će obavijestiti Izvoditelja pisanim putem.     

 
Članak 14. 

 Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po dva (2) 
primjerka. 
 
Broj:_______________ 
U Rijeci, _____________ 2014. godine. 

 
 

ZA IZVODITELJA 
Direktor 

 
__________________________ 

 
 

ZA NARUČITELJA 
Ravnateljica 

 
  Gordana Saršon, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: ako  izvoditelj dio ugovora o javnim radovima daje na izvršenje podizvoditeljima, u ugovor 

će se ugraditi odgovarajuće odredbe iz glave VI. točke 2. ove dokumentacije za nadmetanje! 




