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POZIV NA DOSTAVU PONUDE 
 
Naručitelj PEOVICA d.o.o. pokrenuo je nabavu: OSIGURANJE IMOVINE, ODGOVORNOSTI, OSOBA OD 
POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) I VOZILA S UKLJUČENIM POKRIĆEM OD POSLJEDICA 
NESRETNOG SLUČAJA ZA VOZAČE I PUTNIKE, evidencijski broj nabave : BR10/20, te Vam upućujemo 
ovaj Poziv na dostavu ponude. 
 
Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost 
nabave manju od 200.000,00 HRK bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 HRK bez PDV-a za 
radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane 
Zakonom o javnoj nabavi. 
 

1. OPIS PREDMETA NABAVE 
Predmet OSIGURANJE IMOVINE, ODGOVORNOSTI, OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA 
(NEZGODE) I VOZILA S UKLJUČENIM POKRIĆEM OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA ZA VOZAČE I 
PUTNIKE je sukladno priloženom Troškovniku i Tehničkim specifikacijama. Procijenjena vrijednost 
nabave (bez PDV-a): 120.000,00 HRK  
 

2. UVJETI NABAVE 
Kriteriji za odabir ponude je najniža cijena. 
Mjesto izvršenje ugovora je na adresi Naručitelja. Ponuditelj je obvezan sve police osiguranja za vozila 
u roku od 24 sata od sklapanja istih dostaviti i preuzeti  u prostorijama društva Peovica d.o.o..  
Ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio svoje ponude, dostaviti Opće, posebne i dodatne uvjete kao i 
sve pripadajuće klauzule i/ili dodatke za tražene vrste osiguranja i rizike u okviru traženih vrsta, a kako 
bi Naručitelj imao mogućnost uvida u iste za vrste osiguranja koje su predmet ovog nadmetanja. Opći, 
posebni i dodatni uvjeti te klauzule i dodatci primjenjivati će se ako nisu u suprotnosti s odredbama 
Tehničkih specifikacija i pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Ako su bilo koje odredbe 
Općih, posebnih i dodatnih uvjeta te klauzula ili dodataka osiguravatelja povoljnije od navedenih u 
ovom postupku nabave (tehničkoj specifikaciji naručitelja) odnosno cjelokupnoj dokumentaciji, 
primjenjuju se one povoljnije za Naručitelja. Ponuditelji su također obvezni dostaviti Informacije 
ugovaratelju osiguranja (ako iste nisu sadržane u okviru uvjeta osiguranja), sukladno čl. 380. Zakona o 
osiguranju (NN 30/15, 112/18). 
 
Ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa se na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana obostranog 
potpisivanja ugovora 
 
Rok za dostavu ponude 31.07.2020 u 12.00 h 
 



Kontakt osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima Zoran Stanić , telefon: 021 862 388, telefax: 
021 862 577, E-mail: zoran.stanic@peovica.hr 
 
Ponude se može dostaviti poštom preporučeno, predati osobno u zatvorenoj omotnici, telefaksom ili 
e-mailom. 
 
 
         Direktor 
        Leonardo Ljubičić, dipl. ing. 
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