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I. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

1. Naručitelj 

Šibensko-kninska županija 
Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik 
OIB: 99395814920 
Telefon:  + 385 22 / 460-701 
Telefaks: : + 385 22 / 460 – 750,  
URL: http://sibensko-kninska-zupanija.hr: 
 

2. Rok za dostavu ponude: 

 

Do 21.06.2021. godine 

 

3. Kontakt osoba 

 

Matea Kartelo, mag.ing.traff. 
e- mail: matea.kartelo@skz.hr  
Telefon : + 385 22 / 244-213 
 

4. Vrsta postupka i ugovora o javnoj nabavi 

 

Naručitelj Šibensko-kninska županija OIB: 99395814920, upućuje Poziv na dostavu 
ponuda sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju 
procijenjenu vrijednost nabave usluga manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a., za koju 
naručitelj nije obavezan provoditi postupke nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

 
Nabava će se provesti u skladu s odredbama internog Pravilnika o provođenju postupaka 

jednostavne nabave Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 9/17).  
 

Po provedenom postupku nabave sklopit će se ugovor. 
 

5. Navod o nepostojanju sukoba interesa 
 

Javni naručitelj Šibensko-kninska županija izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s 

kojima je u sukobu interesa. 

 
II. OPIS I OZNAKA PREDMETA NABAVE 

 

Jednostavna nabava 

CPV oznaka: 79710000-4 – Usluge na području sigurnosti 

Evidencijski broj nabave: 24/21 

III. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

Procijenjena vrijednost nabave 182.400,00 kn bez PDV-a. 

 

http://sibensko-kninska-zupanija.hr/
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IV.     PREDMET NABAVE 

 
Predmet nabave je pružanje usluge tjelesne zaštite imovine i osoba, odnosno objekata 

poslovnih zgrada Šibensko-kninske županije na adresi Trg Pavla Šubića I br. 2 u Šibeniku i 
Kralja Zvonimira 16, Šibenik, te tehničke zaštite čuvanja imovine, protupožarnu i 
protuprovalnu zaštitu na zgradi Šibensko-kninske županije, na adresi Trg Pavla Šubića I br. 2 
u Šibeniku, Matičnog ureda Šibenik na adresi Petra Grubišića 3 u Šibeniku, te Šibensko-
kninska županija – Izdvojena mjesta rada u Kninu, Dr. Franje Tuđmana 2, Knin. 
 

1. Količina/opseg predmeta nabave:  
 

Naručitelj je u ovom postupku jednostavne nabave odredio predviđenu (okvirnu) količinu 
predmeta nabave, propisanu u Troškovniku. Broj potrebnih sati zaštitarskih usluga mjesečno 
ovisi o potrebama naručitelja. Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih količina u 
cijelosti. 

Naručitelj će o eventualno potrebnom broju dodatnih sati pored redovnog rasporeda 
unaprijed obavijestiti gospodarskog subjekta s kojim sklopi ugovor. 
 

Ponuditelj je obvezan ponuditi cjelokupan predmet nabave, sukladno traženom u 
Troškovniku. Stvarno nabavljena količina usluga može biti veća ili manja od predviđene 
(okvirne) količine, odnosno ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima 
naručitelja. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti uslugu sukladno svim tehničkim i drugim 
uvjetima koji su navedeni u ovom Pozivu i njenim prilozima. 
 

2. Uvjeti i zahtjevi nabave: 

 

Početak i način pružanja usluge je po potpisivanju ugovora. 
 

3. Mjesto i vrijeme pružanja usluge: 

 
1. Šibensko-kninska županija – Sjedište, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik  - Tjelesna i 

tehnička zaštita, 
2. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Kralja Zvonimira 16, Šibenik – Tjelesna 

zaštita, 
3. Upravni odjel za opću upravu – Matični ured Šibenik, Petra Grubišića 3, Šibenik – 

Tehnička zaštita, 
4. Šibensko-kninska županija – Izdvojena mjesta rada u Kninu, Dr. Franje Tuđmana 2, 

Knin – Tehnička zaštita. 
 

Vrijeme pružanja usluga:  

• na objektu poslovne zgrade Šibensko-kninske županije na adresi Trg Pavla 
Šubića I br. 2 u Šibeniku je radnim danom od 07:00 do 15:30 sati - tjelesna 
zaštita i od 22:00 do 22:30 sata – tehnička zaštita (po napuštanju/pozivu 
zadnjeg djelatnika potrebno je aktiviranje alarma), 

• na objektu poslovne zgrade Šibensko-kninske županije na adresi Kralja 
Zvonimira 16, u Šibeniku je radnim danom od 07:00 do 15:30 sati – 
tjelesna zaštita,  te  
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• permanentna tehnička zaštita na objektima odnosno poslovne zgrade   
Šibensko-kninske županije Trg Pavla Šubića I br. 2, Matičnog ureda u 
Šibeniku, Petra Grubišića 3, Šibenik te izdvojena mjesta rada u Kninu, 
Dr. Franje Tuđmana 2, Knin. 

 
- Rok trajanja ugovora: 1 godina. 
- Ponuditelj je obvezan ispuniti troškovnik po svim pozicijama te isti ovjeriti potpisom i  

pečatom. 
 

 

V. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

 
1. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da 
gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:  

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 
Hrvatskoj, ili  

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako 
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

 
 Iznimno od navedenog, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz 

postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu 
je odobrena odgoda plaćanja. 
 

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje 
gospodarskog subjekta:  
 

• Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana  

gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za 

isključenje koji ne smije biti stariji do 30 (trideset) dana od dana slanja poziva za 

dostavu ponuda. 

 
Odredbe iz točke 1. ovog naslova na odgovarajući se način primjenjuju i na zajednicu 
gospodarskih subjekta i/ili podugovaratelje. 

 

VI.  KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

 

1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar u državi njegova poslovnog nastana.      

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Poziva, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 

• Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se 
vodi u državi članici njegova poslovnog nastana koji ne smije biti stariji od 3 (tri) 

mjeseca od dana slanja poziva za dostavu ponuda. 
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U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno 
dokazati svoju sposobnost iz točke 1. ovog naslova. 

 

• Gospodarski subjekt mora dokazati posjedovanje važećeg Odobrenja/Rješenja za 

pružanje privatne zaštite u državi njegovog poslovnog nastana i to za obavljanje 

usluge privatne zaštite – tjelesne i tehničke koje izdaje Ministarstvo unutarnjih 

poslova. 

 

VII. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST  

 

1. Tjelesna zaštita 
1.1. Obrazovne i stručne kvalifikacije ponuditelja 

 

Tjelesna zaštita je zaštita osoba i imovine koja se obavlja osobnom nazočnošću osobe 
koja obavlja poslove zaštite i njegovom zaštitnom aktivnošću, bez dominantne uporabe 
tehničkih sredstava i naprava. 

Gospodarski subjekt dužan je provoditi tjelesnu zaštitu osoba i imovine, sukladno 
uvjetima, načinu i ovlastima propisanim važećim Zakonom o privatnoj zaštiti (NN broj 16/20) 
i Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN broj 45/2005). 

Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine uključuje: 

o obavljanje poslova kontrole i vođenje pisane evidencije ulaza i izlaza stranaka te 
njihovo legitimiranje u svrhu čuvanja i sigurnosti u prostorijama Naručitelja, 

o usmjeravanje stranaka službenicima na koje se razlozi dolaska stranaka odnose, 
o udaljavanje osoba koje remete red i mir iz prostorija ili građevine koju štite, 
o sprječavanje pristupa neovlaštenim osobama štićenom prostoru (objektu), 
o zadržavanje osobe koja je u štićenom objektu zatečena u počinjenju kaznenog djela i 

njeno izručenje policiji, 
o sprječavanje i otkrivanje štetne pojave i protupravne radnje koje bi mogle ugroziti 

osobe i imovinu koja je predmet zaštite te poduzimanje mjera zaštite radi otklanjanja 
istih, 

o rad na centrali – zaprimanje i preusmjeravanje telefonskih poziva, davanje 
odgovarajućih informacija pozivateljima, telefonska najava stranaka, daljinsko 
otvaranje pojedinih ulaza, 

o otključavanje i zaključavanje zgrade, 
o ostali zaštitarski poslovi sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20). 

 
Gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju dovoljan broj licenciranih zaštitara 

tjelesne zaštite (zaposlenika ponuditelja), odnosno da će imati najmanje pet (5) licenciranih 
zaštitara tjelesne zaštite za izvršenje ugovora kao jamstvo da neće doći do prekida ugovorene usluge 
u slučaju odsutnosti zaštitara (bolovanje, izostanci, povećanje opsega posla i sl.), te na taj način 
osigurati kontinuirano i neprekidno vršenje usluge. 

Gospodarski subjekt uvjet iz ove točke dokazuje: 

• Izjavom gospodarskog subjekta sa popisom osoba angažiranih za obavljanje poslove zaštitara 
tjelesne zaštite, koji sadržava: 
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 a) ime i prezime zaštitara tjelesne zaštite,  

 b) navod o policijskoj upravi koja je izdala odobrenje/rješenje za obavljanje poslova  

      tjelesne zaštite, 

    c) broj izdanog rješenja, i  

d) broj zaštitarske iskaznice  

Izjavu daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta, a mora biti potpisana i pečatirana. 

Uz gore navedenu izjavu Gospodarski subjekt dostavlja preslike važećih odobrenja/rješenja za 
obavljanje poslova zaštitara i preslike zaštitarskih iskaznica, sukladno Zakonu o privatnoj 
zaštiti (NN 16/20). 

 
2. Tehnička zaštita 

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju 
ljudi i njihova imovina, a provodi se tehničkim sredstvima i napravama te sustavima tehničke 
zaštite kojima je osnovna namjena sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema 
štićenim osobama ili imovini. 

 
Usluga uključuje: 

-  priključenje sustava tehničke zaštite na ponuditeljev dojavni centar i 24-satni nadzor 
putem alarmno informacijskog sistema, 

-  intervenciju interventne ekipe po prijemu alarma od sustava tehničke zaštite sa 
štićenog objekata, 

-  ispis događaja na objektu po izvanrednom događaju (poruke uključenja/isključenja s 
točnim vremenima i identifikacijskim oznakama pojedinih korisnika), 

-  svakoj pojedinačnoj obavljenoj intervenciji sačinjava se pismeno izvješće. 
 
 

3. Izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi 
 

3.1.  Izjava o ustrojenom 24-satnom operativnom dežurstvu u dojavnom centru ponuditelja za 
prihvat signala sa sustava tehničke zaštite naručitelja a koji se nalazi u sjedištu naručitelja s 
adresom i brojevima telefona osoba koje rade u dojavnom centru ponuditelja 

 

Ponuditelj mora imati ustrojeno 24-satno dežurstvo kao stručna i tehnička podrška 
neposrednim izvršiteljima usluga i naručiteljima: 

• Ponuditelj treba dostaviti popis osoba i bojeve telefona koje rade u Operativnom 
dežurstvu dojavnog centra, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. 

 
Obrazloženje:  
 

Zahtijevani dokaz o ustrojenom 24-satnom operativnom dežurstvu u dojavnom centru 
ponuditelja za prihvat signala sa sustava tehničke zaštite naručitelja a koji se nalazi u sjedištu 
naručitelja osigurava naručitelju veću pouzdanost kroz manju mogućnost prekida 
komunikacije. Intervencija će biti sigurnija, kvalitetnija i brža ako polazi iz sjedišta naručitelja 
usluge nego iz mjesta 100 km udaljenog od sjedišta. Veća je vjerojatnost da će se nešto 
dogoditi što će uzrokovati prekid komunikacije između alarmnog sustava sa objekta i 
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dojavnog centra i nemogućnost nadzora nad imovinom naručitelja (npr. olujna bura, led, 
snijeg i dr.) nego da je nadzorni centar smješten u sjedištu naručitelja. 
 
Gospodarski subjekt mora dostaviti:  
Izjavu o ustroju minimalno dvije (2) interventne ekipe na području Šibensko-kninske županije 
(po 2 zaštitara za intervenciju za svaku interventnu ekipu) koji izlaze po dojavi signala alarma 
koji se nalazi u sjedištu naručitelja kao i 2 vozila.  

 
Izjava s popisom mora sadržavati: 

1.  ime i prezime četiri (4) zaštitara za intervenciju sa brojem zaštitarske iskaznice i  
2.  registarske oznake dva (2) vozila za intervenciju na području Šibensko-kninske  

županije. 
 
Uz gore navedenu izjavu gospodarski subjekt dostavlja i važeće preslike zaštitarskih iskaznica i 
odobrenja/rješenja. 

Izjavu daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta koja mora biti potpisana i pečatirana. 
 
 

VIII. OBLIK, SADRŽAJ, NAČIN I MJESTO DOSTAVA PONUDE  

 

1. Oblik ponude 

Ponuda treba biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

2.  Sadržaj i način izrade ponude 

             Ponuda najmanje mora sadržavati sljedeće:  

1. Popunjen, pečatiran i potpisan ponudbeni list, Prilog 1.,       
2. Izvorni Troškovnik s uredno popunjenim svim stavkama, Prilog 2., pečatiran i 

potpisan, 
3. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi 

njegova poslovnog nastana, 
4. Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje 
navedene u naslovu V. ovog Poziva, 

5. Preslik važećeg Odobrenja/Rješenja za pružanje privatne zaštite u državi poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta i to za obavljanje usluge privatne zaštite – tjelesne i tehničke koje 
izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, sukladno naslovu VI. točki 1. ovog poziva. 

6. Izjavu gospodarskog subjekta s navodom da raspolaže s najmanje 5 zaštitara tjelesne 
zaštite koji će biti uključeni u izvršenje ugovora na navedenim lokacijama, 

7. Preslike važećih dopuštenja/rješenja za obavljanje poslova zaštitara tjelesne zaštite, 
8. Preslike zaštitarskih iskaznica sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN 16/20), 
9. Popis osoba i brojeve telefona koje rade u Operativnom dežurstvu dojavnog centra, 

ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja, 
10. Izjavu o ustroju minimalno dvije (2) interventne ekipe na području Šibensko-kninske 

županije (ukupno 4 zaštitara za intervenciju, odnosno po 2 za svaku intervencijsku 
ekipu) kao posjedovanje dva (2) vozila sukladno točki VII. točki 3., podtočki 3.1. ovog 
poziva, 
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11. Preslike važećih dopuštenja/rješenja za obavljanje poslova zaštitara navedene u 
naslovu VII. točke 3. podtočke 3.1. ovog Poziva, 

12. Preslike zaštitarskih iskaznica sukladno naslovu VII. ovog poziva. 
 

Ponuda se sastavlja u pisanom obliku i na izvornoj dokumentaciji te se obvezno 
predaje u izvorniku. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz 
poziva za dostavu ponuda te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije. Ponuda 
se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu 
na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti 
izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Sva ostala 
dokumentacija koja se prilaže uz ponudu mora biti na hrvatskom jeziku. Sva popratna 
dokumentacija može biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i 
prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.       

Ukoliko se ponuda dostavlja e-mailom mora biti dostavljena u skeniranom PDF-obliku 

tako da čini cjelinu i onemogućuje korigiranje ponude. 

Ponuda mora biti potpisana od strane odgovorne osobe gospodarskog subjekta te 

ovjerena pečatom ili potpisana od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta, te 

ovjerena pečatom (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže dokaz o ovlasti za 

potpisivanje ponude). 

3. Način i mjesto dostave ponude 

Ponuditelji mogu dostaviti ponude:  

• u papirnatom obliku poštom (ili osobno putem pisarnice Šibensko-kninske 
županije) u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i 
adresom Ponuditelja, s naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i s 
naznakom »NE OTVARAJ«, 
Ponuda koja se dostavlja poštom, šalje se na adresu:  
Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I br. 2 22000 Šibenik 

ili  

• putem E-maila u skeniranom PDF obliku. 

Dostava skenirane ponude na E-mail: matea.kartelo@skz.hr 

4.  Datum i vrijeme dostave ponuda  

          Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti zaprimljene od strane naručitelja na 
gore navedenim adresama najkasnije do 21. lipnja 2021. godine do 14:00 sati. 
Ponude koje Naručitelj primi nakon roka određenog za otvaranje ponuda će se obilježit kao 
zakašnjele pristigle ponude i neće se uzimati u obzir prilikom odabira. 
 
 
 
 
 
 

mailto:matea.kartelo@skz.hr
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5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda 

           Otvaranje ponuda obaviti će se 21. lipnja 2021. godine u 14:00 sati, u prostorijama 

Šibensko-kninske županije, Šibenik, Trg Pavla Šubića I broj 2, II. kat, soba 34. 

           Ponude će se otvarati prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. 

    Otvaranje ponuda nije javno. 

  

IX.  CIJENA, ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

 

1. Cijena i valuta ponude  

 
Cijena ponude obuhvaća sve stavke Troškovnika i piše se brojkama (zaokružena na 

dvije decimale). Cijena ponude izražava se u hrvatskom kunama te su u cijenu ponude bez 
poreza na dodanu vrijednost uračunati svi troškovi i popusti (prijevoz, putni troškovi itd.). 
Jedinične cijene izražene u Troškovniku su fiksne i nepromjenjive.  

 
   Ponuditelj je dužan za tjelesnu zaštitu ponuditi tj. upisati jediničnu cijenu rada po satu 
bez PDV-a. Umnožak okvirne količine broja radnih dana i broja sati sa jediničnom cijenom 
rada po satu bez PDV-a čini ukupan iznos stavke bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih iznosa stavki 
bez PDV-a čini cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost za tjelesnu zaštitu. 

 
Ponuditelj je dužan za tehničku zaštitu ponuditi tj. upisati jediničnu cijenu za mjesec 

bez PDV-a. Umnožak broja mjeseci sa jediničnom cijenom za mjesec bez PDV-a čini ukupan 
iznos stavke bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih iznosa stavki bez PDV-a čini cijenu ponude bez 
poreza na dodanu vrijednost za tehničku zaštitu. 

 
Cijene ponude bez PDV-a za tjelesnu zaštitu i cijena ponude bez PDV-a za tehničku 

zaštitu čini ukupnu cijenu ponude bez PDV-a za predmet nabave zaštitarske usluge. 
 

U slučaju da Ponuditelj ne ispuni makar i jednu stavku, cijena ponude će smatrati 
neprihvatljivom te će ponuda biti isključena. 

U Ponudbenom listu - Prilogu 1., osim podataka o ponuditelju, potrebno je upisati 

cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu 

ponude s porezom na dodanu vrijednost. Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se 

brojkama. 

 Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na ponudbenom listu na mjestu 

predviđenom za upis cijene s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom 

za  upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. 

2. Rok, način i uvjeti plaćanja  

Planirani rok početka pružanja usluge je po potpisivanju  ugovora. Ugovor se sklapa 
na razdoblje od 1 godinu. Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. 
Naručitelj se obvezuje nakon ispostavljenog eRačuna, platiti uslugu u roku od 30 dana od 
dana primitka predmetnog računa na poslovni račun Ponuditelja kod poslovne banke. 
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3. Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude mora biti 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponude. 

 

4. Kriterij odabira ponude  

Naručitelj će odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti temeljem kriterija: najniža 

cijena. 

 

5. Troškovnik 

Troškovnik ove nabave sastavni je dio poziva za dostavu ponude i nalazi se u Prilogu 
2.  ovog poziva. 

Sve stavke navedenog Troškovnika, Prilog 2. trebaju biti ispunjene.  
U Troškovniku, Prilog 2. opisi u pojedinim stavkama ne smiju se mijenjati. Cijena 

ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave, za jednogodišnje razdoblje.  
Ponuditelj je obvezan, nakon što sve tražene podatke upiše u Troškovnik, Prilog 2., 
vjerodostojnost istih potvrditi  pečatom i potpisom ovlaštene osobe.  

Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik, Prilog 2. u skladu sa zahtjevima iz ovog 
poziva za dostavu ponude ili promijeni tekst naveden u istom, smatrat će se da je takav 
troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena. 
 
X. NAČIN, MJESTO I ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE 

 
1. Mjesto izvršenja  

 
Sukladno točki IV. podtočke 3. ovog Poziva. 
 

2. Rok izvršenja  

Planirani rok početka pružanja usluge je po potpisivanju ugovora. Ugovor se sklapa na 
razdoblje od 1 godine. 
 
XI.  POSEBNE ODREDBE 

 

 Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave prije i u roku od 10 
dana nakon isteka roka za dostavu ponuda. 
 
XII. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU  

 
Odluku o odabiru donosi župan Šibensko-kninske županije u roku od 10 dana od 

isteka roka za dostavu ponuda.  
 
 

      ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 
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Prilog 1. 

 

PONUDBENI LIST 
   
 

NARUČITELJ: Šibensko-kninska županija 
PREDMET NABAVE: Zaštitarske usluge 

EVIDENCIJSKI BROJ: 24/21 
 
OPĆI PODACI O PONUDITELJU:   

Naziv ponuditelja:   

Sjedište / adresa:   

OIB:  

Broj računa:  

Banka:   

Navod o tome da li je ponuditelj u sustavu 

poreza na dodanu vrijednost:  

 

Adresa za dostavu pošte:   

Adresa e-pošte:   

Kontakt osoba ponuditelja:   

Broj telefona:   

Broj faksa:    

CIJENA PONUDE:   

Cijena ponude bez PDV-a u kunama i  

brojkama: 

 

Iznos PDV-a u kunama i brojkama:  

Cijena ponude s PDV-om u kunama i 

brojkama 

 

ROK VALJANOSTI PONUDE:   

OSTALO:   

 

U  …................................ dana  ……… 2021.g. 

                                                                                                                           PONUDITELJ M.P.  

__________________________                                                                                                                        

(ime i prezime ovlaštene osobe)  
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TROŠKOVNIK                                   Prilog 2. 
 

 
 
 
 

M.P                                   Potpis ovlaštene osobe 

 
      __________________________ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lokacija objekta 

Tjelesna zaštita 

Okvirna 

količina broja 

radnih dana 

Broj sati Jedinična cijena 

rada po satu bez 

PDV-a/(kn) 

Ukupan iznos 

stavke bez 

PDV-a/ (kn)(br. 

radnih dana x 

broj sati x 

jedinična cijena 

rada po satu 

 

1 

Tjelesna zaštita 

Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 

2, Šibenik 

253 9   

 

2 

Tjelesna zaštita 

Šibenik, Kralja Zvonimira 16, 

Šibenik 

253 8,5   

 CIJENA PONUDE BEZ PDV-a   

 PDV (25%)  

 CIJENA PONUDE (uključujući PDV):  
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TROŠKOVNIK                                             Prilog 2. 
 

 
 

 
UKUPNA CIJENA PONUDE (tjelesna i tehnička zaštita) BEZ PDV-a = 

 

IZNOS PDV-a = 

 

UKUPNA CIJENA PONUDE (tjelesna i tehnička zaštita) S PDV-om = 

 
 
 
 
 

M.P.      Potpis ovlaštene osobe 

 

    __________________________ 
 
 
 

 
 

 Lokacija objekta 

Tehnička zaštita 

Broj mjeseci Jedinična cijena 

za mjesec bez 

PDV-a/(kn) 

Ukupan iznos stavke bez PDV-a/ 

(kn)(br. mjeseci x jedinična cijena po 

mjesecu 

1 Tehnička zaštita 

Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 

2 

12   

 

2 

Tehnička zaštita 

Šibenik, Petra Grubišića 3, 

Šibenik 

12   

 

3 

Tehnička zaštita 

Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 

Knin 

12   

 CIJENA PONUDE BEZ PDV-a   

 PDV (25%)  

 CIJENA PONUDE (uključujući PDV):  


