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DOKAZI SPOSOBNOSTI:  

U ponudi se obvezno dostavljaju svi dokazi traženi radi dokazivanja sposobnosti ponuditelja.  

Neće biti odabran ponuditelj koji nije dokazao svoju  sposobnost.   

Radi dokazivanja svoje sposobnosti, ponuditelji su obvezni dostaviti sljedeće dokaze: 

 

1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 

registar, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu koju izdaje nadležni Trgovački sud, 

odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje strukovnog ili poslovnog registra, a kojom 

dokazuje da ima registriranu djelatnost kojom može obavljati tražene usluge. 

Dokaz ne smije biti stariji od tri mjeseca do dana objave javnog natječaja za zakup, a dostavlja 

se u izvorniku ili preslici.  

2. Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt (zakupnik) 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: 

a) 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, 

b) 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.). 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke 2. ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izjavu 

identičnu izjavi propisanoj za postupak javne nabave, koju daje osoba po zakonu ovlaštena 

za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući 

od dana objave javnog natječaja.  

U prilogu ove dokumentacije za nadmetanje nalazi se primjerak Izjave o nekažnjavanju  (Prilog 

2) koji gospodarski subjekti mogu koristiti prilikom podnošenja ponude, odnosno mogu koristiti 

i vlastiti obrazac Izjave o nekažnjavanju iz čijeg sadržaja se mogu utvrditi okolnosti propisane  

u  čl. 67. stavaka 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.  

 

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:  

Krajnji rok za dostavu ponuda je:  29.12.2017. do 12,00 sati, do kada ponuda mora biti zaprimljena 

na protokol Naručitelja, bez obzira na način dostave ponuda. 

Ponude se dostavljaju na adresu: Zračna luka Rijeka d.o.o., 51513 Omišalj, Hamec 1. , u zatvorenoj 

omotnici s naznakom "Ponuda za usluge naplate parkinga i prodaje karata za shuttle prijevoz 

putnika- ne otvaraj" 

Ponude se mogu predati radnim danom, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 15,00 sati na 

protokol Naručitelja u Tajništvu Uprave.  

  

BITNI UVJETI UGOVARANJA:   

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti  Ugovor o nabavi koji  mora biti  biti u skladu s uvjetima 

određenim u ovom Pozivu i odabranom ponudom.  

Obveza je odabranog ponuditelja poštivati sve mjere zaštite i sigurnosti na zračnoj luci. 

 








