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Dodatak Službenom listu Europske unije
Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

Ispravak 
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 

Direktiva 2014/23/EU 
Direktiva 2014/24/EU 
Direktiva 2014/25/EU 

Podsjetnik: ako ispravci ili izmjene dovedu do značajne izmjene uvjeta iz osnovnog poziva na nadmetanje, potrebno 
je produžiti izvorno predviđene rokove ili pokrenuti novi postupak.

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj 

I.1) Naziv i adrese 1

 Službeni naziv: Agencija za obalni linijski pomorski promet Nacionalni registracijski broj: 2 27735395987

 Poštanska adresa: Ulica grada Antofagaste 6

 Mjesto: Split  NUTS kod: HR  Poštanski broj: 21000  Država: Hrvatska

 Osoba za kontakt: Ivan Jelavić Šako
Paula Vidović

 Telefon: +385 21329370

 E-pošta: info@agencija-zolpp.hr  Telefaks: +385 21329379

 Internetska(-e) adresa(-e)
 Glavna adresa: (URL) www.agencija-zolpp.hr
 Adresa profila kupca: (URL) 

   Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

       Službeni naziv:                                                                                                                               Nacionalni registracijski broj: 

Poštanska adresa: 
Mjesto: NUTS kod: Poštanski broj: Država: 

Osoba za kontakt: Telefon: 

E-pošta: Telefaks: 

Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: 
Adresa profila kupca: 

Odjeljak II: Predmet 

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv: obavljanje pomorskog prijevoza na državnim brzobrodskim linijama 9404 
Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zada i 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – 
(Mala Rava – Rava) i obratno

Referentni broj:2 EBN 9/2017 BB

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 60600000                                          Dodatna CPV oznaka: 

II.1.3) Vrsta ugovora    Radovi     Roba     Usluge

II.1.4) Kratak opis: Rok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na linijama je 6 godina uz mogućnost 
produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za 
razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine.
Usluga obavljanja javnog prijevoza na linijama se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.
Minimalna propisana učestalost na liniji 9404 je 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 8 
polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke 
sezone, a na liniji 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) je 6 polazno – povratnih putovanja tjedno u 
izvansezonskom razdoblju, 6 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 6 polazno – povratnih putovanja 
tjedno u razdoblju visoke sezone sukladno Odluci Vlade RH.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

http://simap.ted.europa.eu
http://simap.ted.europa.eu
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VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 29.08.2017

   VI.6) Upućivanje na izvornu obavijest 
Osnovna obavijest poslana preko sljedećeg    eNotices   TED eSender   Druga sredstva:
Korisničko ime za uslugu TED eSender:        Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender:      
Upućivanje na obavijest: 2017/S 155-322168                               
Broj objave u Dodatku SL-u: 20170815-005856                              
Datum slanja izvorne obavijesti: 11.08.2017                                
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Odjeljak VII: Izmjene

  VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.1)  Razlozi za izmjenu7

  Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj
  Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti1 (molimo navedite odgovarajući odjeljak i broj stavka u izvornoj obavijesti)
Broj odjeljka: II.2.11 
Grupa br.: 1 
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je 
potrebno izmjeniti: 
 Opis opcija:    [1] 

Umjesto:
Ugovor se sklapa na razdoblje od 6 godina uz 
mogućnost produljenja na dodatne 4 godine
odnosno na razdoblje od 1. siječnja 2018. 
godine do 31. prosinca 2023. godine, uz 
mogućnost produljenja do 31. prosinca
2027. godine.
Opcija produljenja ugovora može se ugovoriti 
u slučaju ako je osnovni brod s kojim brodar 
planira obavljati
ugovorenu uslugu prijevoza mlađi od 11 
godina u trenutku isteka 6-godišnjeg razdoblja 
ugovora.
Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije 
isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim 
putem
obavijestiti Agenciju o namjeri korištenja 
opcije produljenja. U slučaju da brodar planira 
koristiti opciju
produljenja, uvjeti produljenja će se bez 
odgode ugovoriti.
Procijenjena vrijednost ugovora za ukupno 
razdoblje obavljanja od 10 (6+4)godina iznosi
98.032.000.00 kn od čega za razdoblje od 6 
godina iznosi 58.380.000,00 kn, a za razdoblje 
od 4 godine u
slučaju korištenja opcije produljenja iznosi 
39.652.000,00 kn 

Glasi:
Ugovor se sklapa na razdoblje od 6 godina 
uz mogućnost produljenja na dodatne 4 
godine odnosno na razdoblje od 1. siječnja 
2018. godine do 31. prosinca 2023. godine, 
uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 
2027. godine. Opcija produljenja ugovora 
može se ugovoriti u slučaju ako je osnovni 
brod s kojim brodar planira obavljati 
ugovorenu uslugu prijevoza mlađi od 11 
godina u trenutku isteka 6-godišnjeg 
razdoblja ugovora. Brodar je dužan 
najkasnije godinu dana prije isteka 6-
godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim 
putem obavijestiti Agenciju o namjeri 
korištenja opcije produljenja. U slučaju da 
brodar planira koristiti opciju produljenja, 
uvjeti produljenja će se bez odgode 
ugovoriti. 

Procijenjena vrijednost ugovora za ukupno 
razdoblje obavljanja od 10 (6+4) godina 
iznosi 98.032.000,00 kn od čega za 
razdoblje od 6 godina iznosi za svaku 
godinu 9.730.000,00 odnosno ukupno za 6 
godina: 58.380.000,00 kn. Za razdoblje od 
4 godine u slučaju korištenja opcije 
produljenja, iznosi za svaku godinu 
9.913.000,00 kn, odnosno ukupno za 4 
godine 39.652.000,00. Ponuda ne smije 
premašiti naprijed navedeni godišnji iznos 
procijenjene vrijednosti ugovora. 

Broj odjeljka:       
Grupa br.:       

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je 
potrebno izmjeniti 

      

Umjesto:
Glavna CPV oznaka:
      

Dodatna CPV oznaka:       

Glasi:
Glavna CPV oznaka:
      

Dodatna CPV oznaka:       

Broj odjeljka: IV.2.2 
Grupa br.:  

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je 
potrebno izmjeniti 

Rok za dostavu ponuda 

Umjesto (datum i lokalno vrijeme):

18.09.2017 12:00 

Glasi (datum i lokalno vrijeme):

03.10.2017 12:00 

Broj odjeljka: IV.2.7 
Grupa br.:  

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je 
potrebno izmjeniti 

Datum javnog otvaranja ponuda 

Umjesto (datum i lokalno vrijeme):

18.09.2017 12:00 

Glasi (datum i lokalno vrijeme):

03.10.2017 12:00 

   VII.2) Ostali dodatni podaci

u dokumentaciji za nadmetanje (dio I i dio II) detaljno su navedeni razlozi isključenja , uvjeti financijske sposobnosti, uvjeti tehničke i 
stručne sposobnosti te drugi uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj uključujući odredbe o ponudi i poslovnom planu.

2017-017745
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Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 molimo ponovite  koliko je god puta potrebno
2  prema potrebi
7  obvezne informacije koje se ne objavljuju


