
 

Klasa: 402-01/12-01/27 
Ur.broj: 2170-57-06-12-2 
 
 
Temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/2011 čl. 44.), Sveučilište u 
Rijeci objavljuje  
 
 

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  
ZA PRUŽANJE JEDNOGODIŠNJE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OBJEKATA I JAVNE POVRŠINE 

SVEUČILIŠNOG KAMPUSA NA TRSATU  
Evidencijski broj nabave: M-01/2012 

 
 
1. NARUČITELJ: 

Sveučilište u Rijeci 
51000 Rijeka, Trg brade Mažuranida 10 
MB 3337413 
OIB 64218323816 
 

2. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVE: 

 Pješačka i automobilska ophodnja objekata i javne površine Kampusa, s jednim 
zaštitarom u smjeni, uz korištenje obilježenog službenog vozila zaštitarske tvrtke. 

 Radno vrijeme zaštitarske službe: radnim danom od 18,00 do 8,00 sati, subotom 
od 16,00 do 8,00 sati, nedjeljom i praznikom neprekidno tijekom 24 sata. 

 
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 250.000,00 kn 
 
4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: Najniža cijena 
 
5.  UVJETI SPOSOBNOSTI: 

 Dokaz pravne i poslovne sposobnosti: 
 Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajudi 
 registar ili odgovarajuda potvrda kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu 
 djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni 
 postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku 
 obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije ved obustavio. 
 Dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
 Dokaz ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave Zahtjeva za prikupljanje 
 ponuda. 

 Dokaz o nekažnjavanju: 
 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 mogude 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. Izvodi ili dokumenti ne smiju 
 biti stariji od šest mjeseci računajudi od dana početka postupka javne nabave. 

 Dokazi financijske sposobnosti: 
 Potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela 
 zemlje  sjedišta ponuditelja. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave. 
 Dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
 

 Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti: 
  a) Potvrde o urednom izvršenju srodnih poslova; 
  b) Vlastiti sustav radio-veze sa čujnošdu na području PGŽ; 
  c) Polica o osiguranju iz obavljanja zaštitarske djelatnosti s iznosom osiguranja po    
  štetnom događaju ne manjim od 10.000.000,00 kn; 
  d) Najmanje 5 (pet) mobilnih zaštitarskih ekipa na području grada Rijeke. 
 

6.  ROK ZA DOSTAVU PONUDE:  9. ožujka 2012. do 13,00 sati. 
 
7. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA: 
 Ponude se dostavljaju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom PONUDA ZA  
 PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE – NE OTVARATI. 

   
8. ADRESA NA KOJU SE PONUDE DOSTAVLJAJU: 

 Sveučilište u Rijeci,  
 51000 Rijeka, Trg brade Mažuranida 10 

 
9. KONTAKT OSOBE NARUČITELJA: 
 Tea Mičid Badurina (tel 051 406 551; e-mail tea@uniri.hr) 
 Marin Baraba (tel. 051 406 550; e-mail mbaraba@uniri.hr) 
 
Ovaj Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je na internet stranicama Sveučilišta u Rijeci 
www.uniri.hr 23. veljače 2012. godine. 
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