
PROJEKTNI ZADATAK  
 
za uslugu izrade prometnih elaborata rješenja sigurnosti djece i pješaka u predjelu škola na 
županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije 
 
Naručitelj Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije pokrenuo je nabavu: za uslugu izrade 
prometnih elaborata rješenja sigurnosti djece i pješaka u predjelu škola na županijskim i lokalnim 
cestama na području Zagrebačke županije, prema potrebi Naručioca, te upućuje ovaj Projektni 
zadatak i  Poziv za dostavu ponude. 
 
Sukladno čl. 15., st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), za godišnju procijenjenu 
vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna 
(bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave 
propisane Zakonom o javnoj nabavi. 
 
1. OPIS PREDMETA NABAVE 
Predmet nabave je: za uslugu izrade prometnih elaborata rješenja sigurnosti djece i pješaka u 
predjelu škola na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije, na lokacijama 
i prema potrebama naručitelja usluge, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog projektnog 
zadatka. Svi prometni elaborati moraju biti izrađeni sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima 
RH koji reguliraju područje gradnje i održavanja javnih cesta, kao i područje sigurnosti prometa na 
cestama.  
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 198.000,00 kn (bez PDV-a). 

2. UVJETI NABAVE 
· način izvršenja: Ugovor i narudžbenica. Naručitelj će prema svojim potrebama naručiti elaborat za 
svaku lokaciju posebno, prema potrebi.  
· rok izvršenja ugovora: 31.12.2021. godine.  
· mjesto dostave elaborata: Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, 
10000 Zagreb 
· rok, način i uvjeti plaćanja: Ponuditelj je obvezan od 01.07.2019. prema Naručitelju poslati 
isključivo e-Račun. Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa 
od strane Naručitelja: Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, a sve prema stvarno izvršenim 
količinama usluga iz Troškovnika. 
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku 60 (šezdeset) dana od 
dana primitka računa. 
· kriterij odabira ponude: najniža cijena  
· jezik na kojem se izrađuje ponuda: ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na 
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu 
 
3. PONUDA 
 Sastavni dijelovi ponude su 
· Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja); 
· Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja); 
 
 
1. Ponuda se dostavlja s cijenom u kunama. Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti 

uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene 
ponude. Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana otvaranja ponude. Ponuda se dostavlja u 
zatvorenoj omotnici na kojoj je napisano NE OTVARATI i IZRADa PROMETNIH ELABORATA 
RJEŠENJA SIGURNOSTI DJECE I PJEŠAKA U PREDJELU ŠKOLA NA ŽUPANIJSKIM I 
LOKALNIM CESTAMA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, prema potrebi Naručioca, 
preporučenom poštom ili osobno na adresu: Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, 
Remetinečka cesta 3. 



Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije  
Remetinečka cesta 3,  
10000 Zagreb 
 

2. Predmet nabave: izrada prometnih elaborata rješenja sigurnosti djece i pješaka u predjelu 
škola na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije, prema potrebi 
Naručioca 

 

PONUDBENI LIST      Broj ponude: _______
  

Naziv ponuditelja:   

Adresa ponuditelja:   

OIB:   IBAN: 

Ponuditelj se nalazi u sustavu PDV-a: (zaokružiti da ili ne)  DA NE 

Kontakt  osoba ponuditelja:  

E-mail:  

Telefon:  Faks:  

Mi dolje potpisani, nudimo predmet nabave sukladno uvjetima iz ovog Poziva, po cijeni obračunatoj na 
način propisan Pozivom, u iznosu od: 

Cijena ponude bez PDV-a: kn 

Iznos PDV-a (25%) kn 

Ukupna cijena ponude s PDV-om: kn 

Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u Županijska uprava za ceste 
Zagrebačke županije je porezni obveznik, te se porezna obveza za predmetnu nabavu prenosi 
na naručitelja. 
Obračun izvršenih usluga vršit će se putem privremenih i konačne situacije temeljem stvarno 
izvedenih usluga u roku 60 (šezdeset)  dana od dana ovjere situacije. Predujam isključen, kao i 
traženje sredstava osiguranja plaćanja. 
 
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: ……………….…………..………………….M.P. 

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:          ………………..…………….…………………. 

Datum i mjesto:       U   ……………………,…………………2021. godine. 



T R O Š K O V N I K 
 
 
 
 
 

R. 
br. Opis stavke j.mj.  količina Jed. cijena Iznos 

1. izrada prometnih elaborata 
rješenja sigurnosti djece i 
pješaka u predjelu škola na 
županijskim i lokalnim 
cestama na području 
Zagrebačke županije, 
prema potrebi Naručioca 

 kom 10   

Ukupno: 

 

PDV: 
 

Sveukupno: 

 

 


