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I. OPĆI PODACI 
 

1. Naručitelj: 
Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad 
OIB: 95584171878 
telefon: 021/765 520 
telefax: 021/717 818 
web stranica: www.stari-grad.hr 
e-mail: grad@stari-grad.hr 

 

1.1. Služba i osobe zadužene za kontakt s ponuditeljima: 
Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave 
Osobe za kontakt: 

– Toni Damjanić, dipl. oec. 
svakim radnim danom od 8:00 do 15,00 sati. 
tel: 021/765 520 
telefaks: 021/717 818 
e-mail: procelnik@stari-grad.hr 

 
2. Evidencijski broj nabave: JEVB-61/22 

 
3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u 

smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi: 

 LAMPEDUSA, obrt za ugostiteljstvo, Vl. Marijo Škarpa, OIB: 30317428771 

 
4. Vrsta postupka jednostavne nabave nabave: Prva razina 

 
5. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 25.000,00 kn 

 
6. Vrsta ugovora o jednostavnoj nabavi: Ugovor o isporuci usluga 

 
7. Način komunikacije: Putem elektronske pošte 

 
8. Način dostave ponude: Elektronskom poštom na adresu: procelnik@stari-grad.hr 

 
9. Kriterij odabira ponude: najniža cijena 

 
10. Datum objave poziva na internetskim stranicama ili drugim medijima, ukoliko je 

primjenjivo: 18. kolovoza 2022. godine 



                 

II. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 

11. Opis predmeta nabave: 
Nabava se provodi u sklopu projekta pod nazivom „Morski prsti otoka Hvara – valorizacija 
prirodne baštine poluotoka Kabal“ sufinanciran putem mjere III. 3 „Provedba strategija 
lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ u okviru Operativnog programa za 
pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (Odluka o 
dodjeli sredstava izdana od strane Ministarstva poljoprivrede RH, Uprava ribarstva KLASA: 
324-01/21-01/2536; URBROJ: 525-12/757-22-8) od 23. svibnja 2022. godine). Bespovratna 
potpora dodijeljena je putem Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2 
“Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje 
klimatskih promjena” (FLAG Škoji).  
 
Svrha projekta je očuvanje morskog okoliša kao i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta koje 
se nalazi na poluotoku Kabal. Akcijom čišćenja i uređenjem staze valorizirat će se prirodna 
baština ovog područja koja dosada nije dovoljno prepoznata u okvirima turističke ponude i 
potražnje otoka Hvara. Ulaganjem u uređenje i opremanjem staze pridonijet će se 
prepoznatljivosti turističke destinacije Staroga Grada, unapređenju turističkog proizvoda 
destinacije, obogaćivanju turističke ponude novim proizvodom za ljubitelje prirodne, morske 
baštine, produženju turističke sezone, povećanju broja posjetitelja i stvaranju preduvjeta za 
razvoj selektivnih oblika turizma. 
Cilj projekta je probuditi svijest lokalnog stanovništva, s naglaskom na mlađu populaciju, o 
morskom otpadu i stanju, kroz njihovo prihvaćanje i razvijanje dobre prakse za sprječavanje 
nastanka novog i reduciranje postojećeg morskog i obalnog otpada.  
 
Predmetna nabava obuhvaća biološko istraživanje podmorja koje se vrši kroz temeljno 
istraživanje tematike biologija mora i istražuje biološku raznolikost mora.  
Usluge obuhvaćaju: 
a) Terenska istraživanja na sedam reprezentativnih lokacija na području poluotoka 

Kabel (fotografiranje i video snimanje) 
b) Izrada interpretacijskih materijala (uključuje tekstove, fotografije i tri kratka videa 

do 2 minute trajanja) 
 
Izrađeni interpretacijski materijal predstavljati će temelj za interaktivnu kartu i samu 
signalizaciju na budućoj edukativnoj stazi na poluotoku Kabel.  
 

 
12. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja: 

Nije dopušteno nuđenje po grupama. 
 

13.  Količina predmeta nabave:  
 1 usluga/ Terenska istraživanja na sedam reprezentativnih lokacija na području 

poluotoka Kabel  
 1 usluga / Izrada interpretacijskih materijala (uključuje tekstove, fotografije i tri kratka 

videa do 2 minute trajanja) 
 

14. Tehnička specifikacija predmeta nabave:  
 

Isporučevine u vidu tekstova/stručnog rada trebaju se voditi ciljem informiranja o potrebi 
zaštite morskog okoliša i očuvanju ribljeg fonda te ukazati na bogatstvo morskog svijeta 
poluotoka Kabel.  
 
Odabrani Ponuditelj će morati jamčiti potpunu sukladnost s Općom uredbom o zaštiti osobnih 
podataka, te posjedovanje svih autorskih prava ili prava na korištenje interpretacijskih 
materijala (video snimci, fotografije i tekstovi/stručni radovi).  



                 

Odabrani Ponuditelj daje Naručitelju prava na korištenje svih dostavljenih materijala na bilo 
koji način i u bilo kojem mediju. 
Odabrani Ponuditelj potvrđuje da je autor svih materijala korištenih u izradi naručene usluge, 
ili da ima prava na korištenje materijala od strane trećih osoba i prenošenje prava korištenja na 
Naručitelja (ukoliko izvođač koristi dijelove materijala kojih nije autor) te sukladno tome 
Naručitelj ni u kojem slučaju ne može biti odgovaran u slučaju povrede autorskih prava trećih 
osoba. 
 
Isporučevine u okviru predmeta nabave trebaju sadržavati obvezne elemente mjera informiranja 
i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama 
Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 od 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za 
primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za 
pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za 
izradu amblema Unije (SL L 209, 16.07.2014.), u skladu s člankom 17. stavkom 19. Pravilnika 
o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u 
ribarstvu (NN 27/2019).  
Poveznica na Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru 
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 
2014.-2020. (Ministarstvo poljoprivrede RH, Uprava ribarstva; prosinac 2019.): 

https://euribarstvo.hr/files/Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-
promidzbe_prosinac-2019.pdf 

 
15.  Mjesto pružanja usluga: Sjedište ponuditelja i po potrebi sjedište naručitelja 

 
16. Trajanje ugovornih obveza: 

4 mjeseci od dana potpisa ugovora sukladno hodogramu projektne prijave.  
 

III. UVJETI SPOSOBNOSTI 
 

17. Tehnička i stručna sposobnost/ Ključni stručnjak: 
 

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima na raspolaganju ljudske tehničke resurse potrebne za 
izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, što se dokazuje 
odgovarajućim angažiranim tehničkim stručnjacima. U tom smislu, gospodarski subjekt mora imati 
na raspolaganju sljedeće tehničke stručnjake: 

 Ključni stručnjak znanstvenog usmjerenja Biologije mora 
 
Minimalni uvjeti: 

 visoka stručna sprema iz područja prirodnih znanosti znanstvenog polja Biologija, odnosno 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski 
diplomski sveučilišni studij ili završen odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij 
iz navedenog područja ako je tijekom cijelog svog studija stekao/la najmanje 300 ECTS 
bodova ili poslijediplomski sveučilišni studij iz navedenog područja 

 izrađena minimalno tri dokumentarna filma/video materijal primarno tematike biologija 
mora u čijoj izradi je ključni stručnjak sudjelovao u svojstvu podvodnog snimatelja 

 izrađene minimalno tri publikacije koje se bave biološkom raznolikošću mora u kojima je 
stručnjak sudjelovao kao autor ili koautor 

 izrađena minimalno tri znanstvena rada iz tematike biologije mora, a na kojima je autor 
sudjelovao kao autor ili koautor 

 
Temeljem gore navedenih podataka, Ponuditelj je obvezan dostaviti ispunjenu Izjavu o 
raspolaganju traženim stručnjacima (Prilog 3.) kojoj se prilaže preslika diplome i vlastoručno 
potpisani životopis stručnjaka.  
 
 



                 

IV.  PODACI O PONUDI 
 

18. Sadržaj i način izrade ponude: 
 

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva na 
dostavu ponude. 
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. 

Ponuda mora sadržavati: 

1. Ponudbeni list (Prilog 1.), 
2. Ponuda izrađena na memorandumu ponuditelja sukladno uvjetima Poziva na dostavu 

ponuda, 
3. Troškovnik (Prilog 2.), 
4. Izjava o raspolaganju traženim stručnjacima (Prilog 3.) s privitcima: preslika diplome i 

vlastoručno potpisani životopis stručnjaka. 

Ako u pozivu na dostavu ponude nije izričito drugačije navedeno, ponuda se zajedno s pripadajućom 
dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u 
kunama. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst. U roku za dostavu 
ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. 
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na 
dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na 
dodanu vrijednost, upisuje je isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene 
ponude bez porezna na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa porezna na dodanu 
vrijednost ostavlja se prazno. 

 
 

19. Način i rok dostave ponude: 
 

Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od 
Naručitelja po bilo kojoj osnovi. 
Ponuda se dostavlja na adresu elektronske pošte naručitelja navedenu u Pozivu na dostavu ponude. 

 
Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do 23. kolovoza 2022. u 12:00 sati.   



                 

20. Način određivanja cijene ponude: 
Cijene usluga dane u ponudbenom listu odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla. Također, 
jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze odabranog Ponuditelja   da 
osigura kvalitetu pruženih usluga. 

 
Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve  
stavke iz troškovnika. Cijenu ponude (u troškovniku i ponudbenom listu) ponuditelj će 
upisati bez PDV-a, iznos  PDV-a, te cijenu s PDV-om. 
Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi 
troškovi i popusti.      Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. 

 
21. Valuta ili valute u kojima cijena ponude može biti izražena: 

Cijena ponude mora biti izražena u kunama. 
 

22. Rok valjanosti ponude: 
Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponuditelj je 
obvezan s ponudom 60 (šezdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

 
V. OSTALE ODREDBE 

 

23. Dopustivost alternativnih ponuda: 
Nije dozvoljeno podnošenje alternativnih ponuda. 

 
24. Odredbe o podugovarateljima: 

Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora dati u podugovor obvezan je u ponudi (Prilog 1.): 
 navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili 

postotni udio), 
 navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja). 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o 
jednostavnoj nabavi. Ako se dio ugovora daje u podugovor, Naručitelj je obvezan za taj dio 
ugovora, plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze 
prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Za izvršenje plaćanja odabrani 
ponuditelj će obvezno svojoj situaciji ili računu priložiti situaciju odnosno račun svojih 
podugovaratelja koje je prethodno potvrdio (ovjerio). 
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati: 

 promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o jednostavnoj nabavi koji je prethodno 
dao u podugovor, 

 uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% 
(trideset posto) vrijednosti ugovora o jednostavnoj nabavi bez poreza na dodanu 
vrijednost., 

 preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 
 

25. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda: 
 

Ponude će se otvoriti na adresi Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad, dana 24. kolovoza  
2         022. u 12:00 sati 

 
Sukladno članku 12. Pravilniku o provedbi jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada 
Staroga Grada“ broj: 14/21) otvaranje ponuda nije javno. 
 

26. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru ili poništenju postupka u roku od 3 (tri) dana od dana 
isteka roka za dostavu ponuda. 

 
 



                 

27. Rok, način i uvjeti plaćanja: 
Plaćanje nakon primitka računa/situacije za izvršene usluge u roku od 30 (trideset) dana od 
datuma zaprimanja računa putem elektroničke aplikacije (e-račun). 

 
28. OSTALO 

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovim Pozivom 
na dostavu ponude primjenjivati će se odredbe Pravilnika o jednostavnoj nabavi, Zakona        o javnoj 
nabavi, Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave te drugi relevantni 
zakoni i podzakonski propisi Republike Hrvatske. Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom 
nadmetanja i ugovorom o nabavi s odabranim ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe 
Zakona o obveznim odnosima te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju izvršenje 
predmetne vrste ugovora.



                 

 

VI. PRILOZI 



                 

PONUDBENI LIST PRILOG 1. 
Broj ponude: Datum ponude: 

Naručitelj: Grad Stari Grad, Nova riva 3, 21460 Stari Grad 
OIB: 95584171878 

Predmet nabave: Biološko istraživanje podmorja u okviru projekta „Morski prsti otoka Hvara – valorizacije 
prirodne baštine poluotoka Kabal“ 

Zajednica gospodarskih subjekata (zaokružiti) DA NE 

Naziv i sjedište ponuditelja / 
nositelja zajedničke ponude1 

 

OIB2  IBAN  

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a 
(zaokružiti) 

DA NE 

Adresa  

Telefon  Telefaks  

E-mail  

Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti) DA3 NE 

Ime, prezime i funkcija odgovorne/ih osobe/a 
za potpisivanje ugovora 

 

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt  

Cijena ponude: 

Cijena ponude bez PDV-a  

Porez na dodanu vrijednost4  

Cijena ponude s PDV-om  

Rok valjanosti ponude: 60 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda 
 ZA PONUDITELJA: 

M.P.  

  
 

 

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 

 
1Precrtati nepotrebno. 
2Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 
3U slučaju sudjelovanja podizvoditelja popuniti Dodatak I ponudbenom listu. 
4Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom. 

 



 

 
Dodatak I Ponudbenom listu1 

PODACI O PODUGOVARATELJIMA 
(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podugovarateljima) 

1)  

Naziv i sjedište tvrtke 
podugovaratelja 

 

OIB2  IBAN  

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a 
(zaokružiti) 

DA NE 

Adresa  

Telefon  Telefaks  

E-mail  

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt  

Dio ugovora koji će izvršavati 
podugovaratelj 

 

 ZA PONUDITELJA: 
M.P.  

  
 

 

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 

  

1Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja. 
2Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOG 2. 
 

Naručitelj: GRAD STARI GRAD, Novo riva 3, 21460 Stari Grad  
 
Predmet nabave: Biološko istraživanje podmorja u okviru projekta „Morski prsti otoka Hvara – valorizacije prirodne 
baštine poluotoka Kabal“ 
               
Evidencijski broj: JEVB-61/22 
 
 

TROŠKOVNIK 

Red. 
Br. 

Stavka predmeta 
nabave 

Jed. 
mjere Kol. 

Jedinična 
cijena 

Ukupna cijena 
bez PDV-a 

  1 2 3 4 (2 x 3) 

 

1. 

Terenska istraživanja na 
sedam reprezentativnih 

lokacija na području 
poluotoka Kabel 

usluga 1   

 
2. 

Izrada interpretacijskih 
materijala (uključuje 

tekstove, fotografije i tri 
kratka videa do 2 minute 

trajanja) 

usluga 1   

 

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):  

Iznos PDV-a:  

CIJENA PONUDE (s PDV-om):  

 
 
 

U …………….., ................................... 2022. godine. 
M.P. 

 
 
 
 

        (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOG 3. 
 

IZJAVA O RASPOLAGANJU TRAŽENIM STRUČNJACIMA 
 

Naručitelj: GRAD STARI GRAD, Novo riva 3, 21460 Stari Grad  
 
Predmet nabave: Biološko istraživanje podmorja u okviru projekta „Morski prsti otoka Hvara – valorizacije prirodne 
baštine poluotoka Kabal“ 
               
Evidencijski broj: JEVB-61/22 
 

Radi dokazivanja stručne sposobnosti traženih u točki III. Uvjeti sposobnosti ovog Poziva na dostavu ponuda  dajem 

IZJAVU 

 
kojom ja   

(ime i prezime, adresa stanovanja) 
 
 
OIB: , broj osobne iskaznice    
 

izdane od ,po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje 
 

gospodarskog subjekta    
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da gospodarski subjekt raspolaže s minimalno: 
 Ključni stručnjak znanstvenog usmjerenja Biologije mora 

a) visoka stručna sprema iz područja prirodnih znanosti znanstvenog polja Biologija, odnosno završen 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski diplomski sveučilišni studij ili 
završen odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij iz navedenog područja ako je tijekom cijelog 
svog studija stekao/la najmanje 300 ECTS bodova ili poslijediplomski sveučilišni studij iz navedenog 
područja 

b) izrađena minimalno tri dokumentarna filma/video materijal primarno tematike biologija mora u čijoj 
izradi je ključni stručnjak sudjelovao u svojstvu podvodnog snimatelja   

c) izrađene minimalno tri publikacije koje se bave biološkom raznolikošću mora u kojima je stručnjak 
sudjelovao kao autor ili koautor 

d) izrađena minimalno tri znanstvena rada iz tematike biologije mora, a na kojima je autor sudjelovao kao 
autor ili koautor 

 
Kao dokaze za navedenu stručnu sposobnost, ponuditelj u ponudi dostavlja: 

- preslika diplome o završenom obrazovanju; 

- vlastoručno potpisani životopis stručnjaka. 
 

U …………….., ................................... 2022. godine. 
 
 

M.P. 
 

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 


