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REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

Župan 

KLASA: 406-01/11-01/34  
URBROJ: 2137/1-01/13-12-5 
U Koprivnici, 03. prosinca 2012. 
 
 
Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) javni naručitelj 
Koprivničko-križevačka županija objavljuje 
 

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 
 

1. PODACI O NARUČITELJU: 

Koprivničko-križevačka županija, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica 

OIB: 06872053793 

TELEFON: 048/658-111 

TELEFAKS: 048/622-584 

INTERNETSKA ADRESA: www.kckzz.hr 

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr  

2. OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: 

Predmet nabave je usluga preventivne tjelesne zaštite imovine naručitelja u 2013. 
godini. 

- usluga preventivne tjelesne zaštite imovine naručitelja pruža se u sjedištu naručitelja, 
na adresi Antuna Nemčića 5, Koprivnica 

- usluga se pruža svaki radni dan (ponedjeljak – petak) od 1500 sati do 0700 sati 
narednog dana (16 radnih sati), te subotom, nedjeljom i blagdanom (neradni dani) od 
0000 do 2400 (24 radna sata), kao i za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposlenika 
Županije – portira (27 radnih dana) od 0000 do 2400 

- uslugu obavlja jedan zaštitar u smjeni (8 radnih sati), bez nošenja oružja 
- imovina na koju se odnosi preventivna tjelesna zaštita podrazumijeva zgradu, dvorišni 

prostor te prostor podzemne garaže na adresi sjedišta naručitelja, službene automobile 
na parkiralištu u dvorišnom prostoru i podzemnoj garaži te ostalu nefinancijsku imovinu 
naručitelja na navedenoj adresi 

- preventivna tjelesna zaštita imovine podrazumijeva kontrolu ulaska i izlaska u zgradu i 
garaže, onemogućavanje nasilnog ulaska u zgradu, čuvanje imovine od otuđenja i 
oštećenja 

- obveze zaštitara su:  
1. prilikom dolaska u smjenu obaviti provjeru cjelokupnog štićenog prostora, i to: 
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 vanjski obilazak zgrade – provjera postojećeg stanja brava na ulazima, provjera 
vanjskih instalacija, provjera parkirališta i stanja službenih vozila na parkiralištu i 
u podzemnoj garaži, provjera fasada i staklenih površina 

 unutarnji obilazak zgrade – provjera telefonske centrale, provjera kotlovnice I i II, 
preventivni pregled instalacija, kontrola rada razvlaživača u podrumu i kontrola 
razine vode, provjera svih sanitarnih prostora, provjera prostorije restorana, 
provjera ormarića s ključevima 

2. rad s telefonskom centralom 
3. rad s rampom i daljinskim upravljačem, te ručno postupanje u slučaju kvara 
4. tijekom smjene najmanje jednom obići cijeli štićeni prostor 
5. voditi evidenciju ulaza i izlaza osoba i vozila, evidenciju pronađenih i oduzetih 

predmeta, evidenciju rezervnih ključeva 
6. propuštati u dvorišni prostor (dizanje rampe) nadležne komunalne službe i ostala 

vozila po naputku naručitelja 
7. obavljanje usluge preventivne tjelesne zaštite imovine započinje 01. siječnja 2013. 

godine u 0000 sati, a traje do 31. prosinca 2013. godine u 2400 sati 
- uslugu je potrebno obavljati u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (N.N. 68/03, 31/10 i 

139/10), Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (N.N. 45/05, 21/07, 
32/09 i 68/09), te ovom tehničkom specifikacijom 

- način postupanja zaštitara u pojedinim redovnim i nepredviđenim situacijama detaljno 
će se razraditi ugovorom i uputama za rad zaštitara 
 
U ponudi je potrebno iskazati cijenu sata rada zaštitara bez PDV-a, te cijenu za ukupno 
7.500 sati rada bez PDV-a i s PDV-om. Navedena količina je okvirna i stvarna 
realizirana količina (stvarno odrađeni broj sati) može biti veća ili manja od okvirne 
količine, ali ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju 
prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 

208.000,00 kuna bez PDV-a 

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: 

Najniža cijena. U slučaju dviju ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena. 

5. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI: 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima: 

1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne 
osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili 
više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje 
mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, 
zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, 
protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna 
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito 
dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države 
sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi. 

Kako bi dokazao da ne postoji razlog za isključenje ponuditelj je dužan dostaviti 
izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je 
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog 
subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni 
dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po 
zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Ako se u državi 
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sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu 
ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju navedeni 
dokumenti, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena 
u stavku 1. alineji 1. ove točke, 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 
i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Izvodi ili dokumenti, odnosno izjava ne smiju 
biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.  

Ponuditelj koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj kao dokaz o nekažnjavanju 
dostavlja izjavu koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 
gospodarskog subjekta, za sebe i za gospodarski subjekt. Izjava se izjavljuje ispred 
javnog bilježnika, u formi javnobilježničkog akta. Ukoliko osoba koja daje izjavu 
nema ovlast za zastupanje gospodarskog subjekta samostalno i bez ograničenja, 
tada su potrebne izjave za one osobe koje zajednički mogu zastupati ponuditelja. 

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim 
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 

Kako bi dokazao da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelj je dužan dostaviti 
potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela 
države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana 
računajući od dana početka postupka javne nabave. Ako se u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, 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. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 
početka postupka javne nabave. 

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi gore navedenih dokumenata. 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili 
izjavama gospodarskih subjekata kojima dokazuju da ne postoje razlozi isključenja, 
javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o 
situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem 
u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. 

4. 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 nacionalnim 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta 

5. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje 
stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak 
nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe 
s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države 
sjedišta gospodarskog subjekta 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih u točkama 4. i 5. gospodarski subjekt 
dužan je dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države 
sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument 
koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog 
subjekta. Izvod ili dokument ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana 
početka postupka javne nabave. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne 
izdaju navedeni dokumenti ili ih nije moguće ishoditi, oni mogu biti zamijenjeni 
izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena 
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za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili 
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 
početka postupka javne nabave. 

 

6. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne 
osobe gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući do početka 
postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može 
dokazati na bilo koji način. 

 

Ponuditelj mora zadovoljiti sljedeće uvjete pravne i poslovne sposobnosti: 

1. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 
gospodarskog subjekta. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti 
odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, 
može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne 
smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 

2. odobrenje MUP-a za obavljanje privatne zaštite, sukladno članku 2. stavku 1. točki 
3. Zakona o privatnoj zaštiti 

 

Ponuditelj mora zadovoljiti sljedeće uvjete financijske sposobnosti: 

1. Ponuditelj mora dokazati da 2011. godinu nije poslovao s gubitkom. Za dokazivanje 
sposobnosti potrebno je dostaviti račun dobiti i gubitka za 2011. godinu ili 
odgovarajući financijski izvještaj iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj u navedenoj 
godini ostvario dobit. Uz navedeni dokument dostavlja se dokaz da je isti predan u 
nadležnu financijsku instituciju. 

2. Ponuditelj mora dokazati solventnost koja se odnosi na glavni račun, a 
podrazumijeva da nema evidentirane nepodmirene obveze niti blokadu računa u 
proteklih 6 mjeseci. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti dokument 
izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 
gospodarskog subjekta (BON-2, SOL-2 i sl.). 

Sve tražene dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Nakon 
rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, 
javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj 
nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su bili 
traženi  

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 

19. prosinca 2012. godine u 900 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno. 

7. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA: 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja navedenu u točki 8. 

Osim adrese naručitelja, na omotnici mora biti naznačeno: 

- naziv i adresa ponuditelja 

- evidencijski broj nabave 3/2013 

- naziv predmeta nabave 

- naznaka „NE OTVARAJ!“ 
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Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Koprivničko-križevačkoj županiji, u 
prijemnoj kancelariji. U slučaju neposredne dostave ponude naručitelj će izdati potvrdu o 
zaprimanju ponude. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda  

- dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavlja na isti način kao i osnovna 
ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 

- pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Izjava se dostavlja na isti 
način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U 
tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju. 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i uvezuje se tako da se onemogući naknadno 
vađenje ili umetanje listova, te se obavezno povezuje  jamstvenikom (vrpcom čija su oba 
kraja na posljednjoj strani ponude pričvršćena naljepnicom sa štambiljem ponuditelja ili 
utisnutim žigom). Stranice ponude označavaju se brojevima, na način da je vidljiv redni 
broj stranice i ukupan broj stranica ponude. 

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. 

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (prekriženi a ne premazani 
korekturnim lakom), te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom 
ponuditelja. 

8. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE: 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja: 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

ANTUNA NEMČIĆA 5 

48000 KOPRIVNICA 

 

9. KONTAKT OSOBA: 

Viša savjetnica za javnu nabavu Vedrana Podnar,dipl.oec.univ.spec.oec., tel. 048/658-
224, e-mail: vedrana.podnar@kckzz.hr 

10. DATUM OBJAVE ZAHTJEVA NA INTERNETSKIM STRANICAMA: 

03. prosinca 2012. godine. 

  

 
 

 
 
 

ŽUPAN: 
Darko Koren, ing.građ., v.r. 
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