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1. OPĆI PODACI 
   
1.1. PODACI O NARUČITELJU 
 
Naziv Naručitelja: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 
Sjedište:  Dobrota 24, 20213 Čilipi 
OIB:                  63145279942 
Telefon:   +385 20 773 222 
Internetska adresa:  www.airport-dubrovnik.hr 
Elektronička pošta:  headoffice@airport-dubrovnik.hr 
IBAN:                 HR8724020061100554933 
 

1.2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU  S PONUDITELJIMA  
 
Kontakt osobe:  
Pepo Deranja, savjetnik direktora - za pitanja u svezi predmeta nabave 
Telefon: 385 20 773 283 
E-pošta: Pepo.Deranja@airport-dubrovnik.hr  
Periša Klaić, referent skrbi o imovini – za pitanja u svezi sadržaja i oblika ponude te dokaza o sposobnosti 
Telefon: 385 20 773 284 
E-pošta: perisa.klaic@airport-dubrovnik.hr  
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između naručitelja i gospodarskih subjekata 
obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku, elektroničkim sredstvima komunikacije na adresi Naručitelja 
zaduženog za komunikaciju s ponuditeljima. Komunikacija drugim sredstvima između Naručitelja i 
gospodarskih subjekata dozvoljena je i na drugi način ako se radi o iznimnim situacijama koje su sukladne 
članku 60. ZJN 2016.  
 
1.3. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE  NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA  
 
Sukladno članku 80., stavku 2, točka 2., Naručitelj je u smislu članka 76. stavak 2, Zakona o javnoj nabavi u 
sukobu interesa s: 
NEWREST Dubrovnik d.o.o., Čilipi, Zračna luka Dubrovnik 
 

1.4. VRSTA POSTUPKA JAVNE  NABAVE:  
 
Nručitelj (Zračna luka Dubrovnik d.o.o.) provodi postupak nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka 
jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluga sukladno uvjetima i zahtjevima iz 
dokumentacije o nabavi. 
Na navedeni postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi osim ako je naručitelj u dijelu 
dokumentacije drugačije odredio. 
 

1.5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE   
 
Ukupna procijenjena vrijednost za predmet nabave  je 120.000,00 kuna. 
 

1.6. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI  

Ugovor o nabavi usluga. 

http://www.airport-dubrovnik.hr/
mailto:headoffice@airport-dubrovnik.hr
mailto:perisa.klaic@airport-dubrovnik.hr
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2. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE  

Predmet nabave je nabava usluga godišnjeg servisa vatrogasnih vozila i nadogradnje prema 
specifikacijama iz troškovnika koji se nalazi u prilogu 3. 

CPV oznaka i naziv: 50413200-5 Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme 

2.2. KOLIČINA PREDMETA NABAVE  

Količina predmeta nabave je određena u troškovniku (Prilog 3) ove dokumentacije o nabavi.  

2.3. TROŠKOVNIK 
 
Troškovnik predmeta nabave se nalazi u Prilogu 3. 
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti u cijelosti popunjen obrazac Troškovnika, na način kako je traženo 
obrascem i ovom dokumentacijom o nabavi. 
 
Mjerodavne su jedinične cijene upisane u Troškovniku, te  nije dopušteno zasebno iskazivati popust ili 
povećanje cijena. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim cijenama u stavkama 
Troškovnika. 
Ponuditelj mora ponuditi/popuniti sve stavke Troškovnika. 
Ponuda u kojoj nisu ponuđene sve stavke Troškovnika ili nije navedena cijena za svaku pojedinu stavku biti 
će odbijena. 
Ponuditelj ne smije ni na koji način mijenjati stavke troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u 
skladu sa zahtjevima iz DON-a ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se 
da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.  
 
 

2.4. ROK PRUŽANJA USLUGA  
 
Odabrani ponuditelj je dužan izvršiti predmetnu uslugu u roku od 30 dana nakon potpisa ugovora.  
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3. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI I DOKAZI 
SPOSOBNOSTI)    

 
Gospodarski subjekt mora dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te tehničku i 
stručnu sposobnost prema sljedećim odredbama sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), 
Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) te Dokumentaciji o 
nabavi: 
 
3.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI  
 
Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se 
osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za 
izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet 
nabave i razmjerni predmetu nabave. 
 
3.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi 

sjedišta gospodarskog subjekta. 
 
U svrhu dokazivanja navedene sposobnosti Ponuditelj je dužan dostaviti: 
- Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici 
njegova poslovnog nastana , a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski 
subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 
 

3.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST  

3.2.1. Popis usluga 

Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i  tijekom tri godine 
koje prethode toj godini pružio usluge iste ili slične predmetu nabave s tim da mora dokazati da je 
izvršio minimalno jedan, a maksimalno tri ugovora ista ili slična predmetu nabave čija ukupna 
zbrojena vrijednost iznosi minimalno 100.000,00 kn, izvršene u godini u kojoj je započeo postupak 
nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. 
U svrhu dokazivanja navedenog Ponuditelj je dužan dostaviti: 
- Popis glavnih usluga koji sadrži vrijednost, datum isporuke i naziv druge ugovorne strane. 
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4. PODACI O PONUDI     
 
4.1. SADRŽAJ PONUDE   
 

1. Popunjen ponudbeni list, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog 
subjekta (prilog 1.) 

2. Izjava o integritetu ponuditelja ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje 
gospodarskog subjekta (prilog 2.) 

3. Troškovnik, ispunjen, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog 
subjekta (prilog 3.) 

4. Dokazi iz točaka 3.1. i 3.2. 
5. Ostalo traženo ovom dokumentacijom o nabavi. 

 
 
4.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE   
 
Ponude se mogu predati putem e-maila, na adresu: perisa.klaic@airport-dubrovnik.hr najkasnije do 
20.05.2021. godine do 10:00 sati. 
Otvaranje ponuda nije javno. 
 
4.3. VARIJANTE PONUDE  
 
Varijante ponude nisu dopuštene. 
 
4.4. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE  
 
Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. 
 
Cijena ponude obuhvaća sve točke troškovnika i izražava se u: 

1. sveukupnom iznosu, u kunama bez PDV-a, - brojkama; 
2. sveukupnom iznosu PDV-a, u kunama, - brojkama; 
3. sveukupnom iznosu, u kunama sa PDV - brojkama. 

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu 
vrijednost moraju biti uračunati  svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako 
postoje, te popusti. 

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen 
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, 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. 

Ponuditelj ne smije označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i 
cijeni ponude. 

 

mailto:perisa.klaic@airport-dubrovnik.hr
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4.5. VALUTA PONUDE  
 
Jedinične cijene i ukupna cijena ponude moraju biti izražene u hrvatskim kunama.  
Plaćanja se vrše isključivo u hrvatskim kunama.  
U postupku pregleda i ocjene ponuda uspoređuju se cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost. 
 
4.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE  
 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. 
  
4.7. JEZIK I PISMO PONUDE  
 
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu u skladu s uvjetima i zahtjevima iz 
dokumentacije o nabavi. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Pri izradi ponude 
ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DON-a.  Propisani tekst DON-a ne smije se mijenjati i 
nadopunjavati.  
 
4.8. ROK VALJANOSTI PONUDE 
 
Rok valjanosti ponude je minimalno 3 mjeseca od isteka roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom 
valjanosti bit će odbijene temeljem članka 295. stavak 1. ZJN 2016. Naručitelj će pisanim putem zatražiti 
Izjavu o produljenju roka valjanosti ponude sukladno članku 216. stavak 2. ZJN 2016. 
 
4.9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA  
 
Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od datuma ispostavljenog e-računa. E-račun se ispostavlja 
po izvršenoj usluzi koja je predmet ove nabave. 
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5.    OSTALE ODREDBE 
 
5.1. ODREDBE O ZAJEDNICI GOSPODARSKIH SUBJEKATA  
 
Zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima 
određenim čl. 390 Zakona o javnoj nabavi. Ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata ista je 
obvezna obrazac Ponudbenog lista popuniti na način da popuni naziv Ponuditelja, odnosno nazive svih 
članova zajednice. 
Iz obrasca Ponudbenog lista – moraju biti razvidni podaci o svim članovima zajednice kao i podaci o tome 
koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio ) izvršiti pojedini član 
zajednice. 
Obrazac Ponudbenog lista može iznimno potpisati i ovjeriti samo jedan član Zajednice ponuditelja – član 
Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, ukoliko svi članovi Zajednice ponuditelja 
ovlaste odnosno opunomoće jednog člana za potpisivanje ponude odnosno uvez ponude. U tom slučaju 
ovlaštenje odnosno punomoć (koji mora biti ovjerena kod javnog bilježnika), mora biti priložena ponudi kao 
njen sastavni dio. 
Ukoliko zajednička ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, gospodarski subjekt koji je nositelj 
ponude, dužan je u roku od osam dana od dana obavijesti o rezulatatima nabave, dostaviti Naručitelju 
pravni akt – sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora sa svim elementima iz Izjave 
zajednice ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo koji će dio iz ponude i ugovora izvoditi svaki 
od gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude. Sporazum mora biti potpisan i ovjeren od svih članova 
zajedničke ponude. 
 

5.2. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA  
 
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi: 
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) 
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj 
računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) 
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naručitelja zahtijevati: 
1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor 
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o 
javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj 
nabavi u podugovor ili nije 
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 
Uz zahtjev ugovaratelj naručitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno članku 222. stavku 1. Zakona o 
javnoj nabavi za novog podugovaratelja. 
Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja: 
1. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku ove 
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost 
podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za 
isključenje 
2. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku ove 
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost 
podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je 
taj dio ugovora već izvršen. 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 
Podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj 
računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, 
vrijednost ili postotni udio) obvezni su sastojci ugovora o nabavi. 
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5.3. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA  
 

5.3.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza   

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora dostaviti jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice na iznos 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom 
valjanosti za cijelo vrijeme važenja istog.  
 

5.3.2. Novčani polog   

Bez obzira koje je sredstvo jamstva naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom 
iznosu i isti uplatiti na račun naručitelja otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. broj: 
 
 

IBAN: HR8724020061100554933 
Poziv na broj: OIB ponuditelja 

Opis plaćanja: Jamstvo PN.07/21 
 
Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna nisu 
obvezni dostaviti jamstvo traženo prema odredbama ove točke dokumentacije o nabavi. 

 
 

5.4. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA  
 
Ugovor o javnoj nabavi će biti sklopljen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponudi odabranog 
ponuditelja, najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.  
 

5.4.1. Klauzula integritet 

 Sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019 – 
2020  naručitelj i ponuditelj u postupku nabave jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve 
zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili 
obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ) te izražavaju 
suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćaju odgovornosti i 
određene sankcije (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Sukladno 
Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019 – 2020 Izjava o 
integritetu naručitelja se nalazi na slijedećoj internetskoj poveznici: 
https://www.airport-dubrovnik.hr/storage/userfiles/files/Izjava_o_integritetu_narucitelja.pdf 
 
5.4.2. Klauzula o mirenju i arbitraži 
 
1. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog 
valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na 
mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne budu 
riješeni mirenjem u roku od [30] dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u 
drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim 
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Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim 
pravilima). Broj arbitrara biti će jedan. Mjerodavno pravo biti će pravo Republike Hrvatske. Jezik arbitražnog 
postupka biti će hrvatski. 
 
2. Odabrani Ponuditelj je u obvezi izvesti ugovoreni predmet nabave sukladno kvaliteti, karakteristikama, 
pojedinačnima cijenama i količinama navedenim u ponudi gospodarskog subjekta, popunjenim 
troškovnikom i uvjetima iz dokumentacije o nabavi, koji svi čine sastavni dio Ugovora o  nabavi.  
 
3. U slučaju kašnjenja u izvršenju ugovora, Odabrani ponuditelj se obvezuje naručitelju platiti ugovornu 
kaznu. Ugovorna kazna iznosi 0,2% ukupne ugovorne cijene za svaki dan kašnjenja. Ukupni iznos tako 
određene ugovorne kazne ne može biti veći od 10% ukupne ugovorne cijene.  
 
4. Sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 
2010.-2012. i Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblj od 2015.-2020. ugovor o nabavi mora sadržavati 
klauzulu o integritetu koja glasi: 
Odabrani ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti 
jednu od sljedećih radnji, te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost 
počiniti ikoju od tih radnji, a to su:  
a)  nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje 
direktora ili zaposlenika Naručitelja u vezi sa predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora 
zaključenog na temelju istog, 
b)  svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak nabave ili provedbu 
zaključenog ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.  
U tom smislu, ako je neki član Uprave odabranog ponuditelja, voditelj projekta ili dužnosnik upoznat s 
nekim činjenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani ponuditelj. Odabrani ponuditelj se obvezuje 
da će obavijestiti Naručitelja ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost 
počinjenja bilo kojeg od navedenih djela. 
 
5. Sukladno Politici sigurnosti informacijskog sustava Zračne luke Dubrovnik i Pravilnika o    upravljanju 
uslugama trećih strana, ugovor o javnoj nabavi mora sadržavati klauzulu o    sigurnosti informacijskog 
sustava koja glasi:  
  
Odabrani ponuditelj izjavljuje da je upoznat s Politikom sigurnosti informacijskog sustava     Naručitelja te 
pratećim propisima, naročito s Pravilnikom o primjerenom korištenju     informacijskog sustava, Pravilnikom 
o upravljanju uslugama trećim stranama i Pravilnikom      o daljenom pristupu informacijskom sustavu, te 
izjavljuje da iste prihvaća u      cijelosti.Odabrani ponuditelj se obvezuje sve podatke koji su mu bili dostupni, 
kao i one      koji će mu tijekom rada pri izvršenju i u svezi ovog ugovora biti dostupni, neće iznositi, iti     na 
bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim osobama, osim uz izričitu pisanu     suglasnost Naručitelja, kao 
i da će poduzeti sve mjere osiguranja za zaštitu tajnosti      podataka.    Odabrani ponuditelj   se obvezuje da 
će poduzeti sve potrebne mjere kako bi njegovi zaposlenici prilikom spajanja na daljinu na informacijski 
sustav Naručitelja postupali s    dužnom pažnjom koje takvo postupanje zahtijeva, a naročito se obvezuje da 
će zaposlenici     prilikom istog postupati sukladno Pravilniku Naručitelja o udaljenom pristupu     
informacijskom sustavu.  

 

 
 



Prilog I 

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave 

Naziv Naručitelja ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 

Adresa Dobrota 24, 20 2013 Čilipi  

OIB 63145279945 

Predmet nabave  Godišnji servis vatrogasnih vozila i nadogradnje 

Evidencijski broj nabave: PN.07/21  

Podaci o Ponuditelju 

Zajednica ponuditelja (zaokružiti) DA                                          NE 

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) DA                                          NE 

Naziv Ponuditelja/ člana zajednice ponuditelja 

ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem  

Sjedište Ponuditelja  

Adresa Ponuditelja  

OIB  

IBAN i naziv banke  

Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA                                           NE 

Adresa za dostavu pošte  
Adresa e-pošte  
Kontakt osoba Ponuditelja  
Broj telefona  
Broj telefaksa  
Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba koje 

bi trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora  

 

 

 

 



 

Cijena i rok valjanosti ponude 

Cijena ponude bez PDV-a - brojkama  
Iznos PDV-a (25%)  
Cijena ponude s PDV-om -  brojkama  
Rok valjanosti ponude  
Broj i datum ponude  

 
 
 
 

Ovlaštena osoba za zastupanje 
gospodarskog subjekta   

Funkcija  

Potpis  

Datum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

PONUDBENI LIST  -  DODATAK A 

PODACI O OSTALIM ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA 

(popunjava se samo u slučaju Zajednice ponuditelja) 

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave 

Naziv Naručitelja ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 

Adresa Dobrota 24, 20 2013 Čilipi  

OIB 63145279945 

Predmet nabave  Godišnji servis vatrogasnih vozila i nadogradnje 

Evidencijski broj nabave: PN.07/21 

Član zajednice ponuditelja 

 
Naziv člana zajednice ponuditelja (tvrtka, 

skraćeni naziv tvrtke)  

Sjedište člana zajednice ponuditelja  

Adresa člana zajednice ponuditelja  

OIB  

IBAN i naziv banke  

Član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a  DA                                           NE 

PDV identifikacijski broj  

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja  

Broj telefona  

Broj telefaksa  

Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba 

koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje 

ugovora 
 

 



 
PODACI O DIJELU UGOVORA KOJE ĆE IZVRŠAVATI POJEDINI ČLAN ZAJEDNICE 
PONUDITELJA 

 
R

ed
ni

 
br

oj
 

čl
an

a 
za

je
dn

ic
  Član 

zajednice ponuditelja 
Predmet Količina Vrijednost Postotni 

dio 

 
     

 
     

REKAPITULACIJA 

Sveukupna vrijednost usluga i postotni dio vrijednosti Ugovora koji pružaju članovi zajednice 

ponuditelja (bez podizvoditelja) 
  

 
 
 

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja (zaokružiti): 

DA NE 
 
 

ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA 

Ime i prezime ovlaštene osobe   

Potpis  

 
  



 
PONUDBENI LIST  -  DODATAK B 

PODACI O PODIZVODITELJIMA 

(popunjava se samo u slučaju postojanja podizvoditelja) 

 

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave 

Naziv Naručitelja ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 

Adresa Dobrota 24, 20 2013 Čilipi  

OIB 63145279945 

Predmet nabave  Godišnji servis vatrogasnih vozila i nadogradnje 

Evidencijski broj nabave: PN.07/21 

 
 

Podizvoditelj 
Naziv podizvoditelja (tvrtka, skraćeni naziv 

tvrtke)  

Sjedište podizvoditelja  

Adresa podizvoditelja  

OIB  

IBAN i naziv banke  

Podizvoditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA                                           NE 

PDV identifikacijski broj   

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba podizvoditelja  

Broj telefona  

Broj telefaksa  

Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba 

koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje 

ugovora 
 

 



 
PODACI O DIJELOVIMA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI POJEDINI 
PODIZVODITELJ 

 
 

R
ed

ni
 b

ro
j 

po
di

zv
od

ite
lja

 
 Podizvoditelj (naziv) Predmet Količina Vrijednost Postotni 

dio 

 
     

 
     

REKAPITULACIJA 

Sveukupna vrijednost usluga i ukupni postotni dio vrijednosti Ugovora koji se ustupaju 

podizvoditeljima 
  

 
 
 
 
 

Ovlaštena osoba ponuditelja  

Funkcija  

Potpis  

Datum  

 
  
 

 

 

 

 

 

 



Prilog II 

 
Izjava o integritetu 
 

 
Kojom ponuditelj _____________________________________________________________,  
                                                                       (naziv ponuditelja, sjedište, OIB) 
 

u postupku nabave ___________________________________________________________  
                                                                                         (naziv predmeta nabave) 
 
jamči korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s 
postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili 

obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te 
izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane  neovisnih stručnjaka i 

prihvaća odgovornosti i određene sankcije (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) 

ukoliko se krše pravila. 
 
 
U_____________, dana 
 
                                                                                                    
                                                                                _________________________ 
                                                                                Potpis odgovorne osobe ponuditelja 
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Prilog III 
 

           TEHNIČKI OPIS I TROŠKOVNIK 
 

 
 

Godišnji servis vatrogasnih vozila i nadogradnje 
 
 

 
 

  
 Naziv robe/usluge Jedinica 

mjere Količina Jed. cijena Ukupno 

01. Vozilo vatrogasno FLF 80/125-15+250 
Ziegler Z-6 
Redovni godišnji servis vatrogasne 
nadogradnje Ziegler Z6 i priprema za atest 
vatrogasne nadogradnje 

kom 1 

  

02. 

FLF 60 / 90 Zračna luka Dubrovnik 
MAN FE 410A 
Redovni godišnji servis vatrogasne 
nadogradnje Ziegler FLF - MAN i priprema 
za atest vatrogasne nadogradnje 

kom 1 

  

03. 

Vozilo vatrogasno HDL 200-2 MAZDA 
BT-50 RAB CAB 4x4 TE 
Redovni godišnji servis vatrogasne 
nadogradnje Ziegler HDL 200-2 i priprema 
za atest vatrogasne nadogradnje 

kom 1 

  

04. 

TS 8/8 Ultra Power 
Prijenosna puma sa VW Polo mot. 
Protok 1800l/min kod 8 bara zamjenjeno 
sa: 020012, 020013,020014 
Redovni godišnji servis vatrogasne 
prijenosne pumpe Ziegler 

kom 1 

  

05. 

Vozilo vatrogasno FLF 60/40-4+250P MB 
Actros 1960 AK 
Redovni godišnji servis vatrogasne 
nadogradnje Ziegler Mercedes FLF i 
priprema za atest vatrogasne nadogradnje 

kom 1 

  

06. 

Vozilo vatrogasno FLF 100/150-20 
+250P ( Z-8 ) 
Titan T52-1300 8x8 Euro 5 
Redovni godišnji servis vatrogasne 
nadogradnje Ziegler Z8 i TITAN šasije , 
kao i priprema za atest vatrogasne 
nadogradnje 

kom 1 

  

07. Izlazak servisera + servisno vozilo na 
teren ZL Dubrovnik kom 1   

 UKUPNO bez PDV:     
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CIJENA PONUDE bez PDV-a 
_________________________________________________________________ 

(brojkama ) 

 

PDV: __________________________________________________________________ 

(brojkama) 

 

UKUPNA CIJENA (sa PDV-om)  

_________________________________________________________________ 

(brojkama) 

 

ZA PONUDITELJA: IME I PREZIME, 

te potpis ovlaštene osobe za zastupanje 
gospodarskog subjekta)  

 

_____________________________         

_____________________________ 
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