
 

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 
 

za izradu studija ekonomske opravdanosti ulaganja 
 

 

1. Svrha i kontekst javnog poziva 

 

Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u koju su udruženi 

autoklubovi te građani, vozači i vlasnici vozila. Hrvatski autoklub štiti interese i zadovoljava 

potrebe svojih članova i svih korisnika svojih usluga. Također, Hrvatski autoklub je od 

strane nadležnih tijela državne uprave ovlašten za obavljanje niza poslova javnih ovlasti. 

 

Hrvatski autoklub, u skladu sa svojim statutarnim odredbama, može obavljati gospodarske 

djelatnosti putem vlastitog trgovačkog društva ili u suradnji s udruženim autoklubovima, 

inozemnim autoklubovima, odnosno s drugim pravnim i fizičkim osobama. Hrvatski 

autoklub trenutno ima jedno trgovačko društvo - HAK Usluge d.o.o. - u svom 100 %-om 

vlasništvu. 

 

Strateškim planom razvoja Hrvatskog autokluba za razdoblje 2015. - 2019. kao jedan od 

strateških ciljeva definiran je razvoj gospodarskih djelatnosti vezanih na tradicionalne 

djelatnosti Hrvatskog autokluba, u prvom redu u području motoriziranog turizma i 

osiguranja vozila. 

 

 

2. Predmet poziva i osnovni sadržaj ponude 

 

Predmet ovog javnog poziva, u kontekstu razvoja gospodarskih djelatnosti Hrvatskog 

autokluba, jest izrada (zasebnih) studija ekonomske opravdanosti ulaganja za sljedeća 

gospodarska područja: 

 

 područje osiguranja - osiguranje od automobilske odgovornosti, 

 područje motoriziranog turizma - odmorišta za autokampere. 

 

 

U smislu osnovnog sadržaja predmetnih ponuda za izradu studija iste moraju sadržavati 

najmanje sljedeće elemente: 

- analizu postojećeg stanja na hrvatskom tržištu u predmetnoj djelatnosti, 

- razradu ekonomskog okvira predmetne djelatnosti, 

- razradu tehničkog okvira predmetne djelatnosti, 

- razradu kadrovskog aspekta predmetne djelatnosti, 

- razradu potencijalnih modela organiziranja poslova predmetne djelatnosti. 



 

 

 

Također, predmetne ponude moraju sadržavati: 

- rok za početak realizacije predmetne djelatnosti, 

- razrađeni plan poslovanja u predmetnoj djelatnosti u prvih pet godina, 

- rok povrata ulaganja, 

- specifikaciju sastava stručnog tima (popis osoba, obrazovanje, izvršeni projekti, opće 

reference) koji će raditi na izradi predmetne studije. 

 

 

3. Uvjeti za javljanje na poziv 

 

Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne osobe koje su registrirane i specijalizirane za 

poslovno savjetovanje (konzalting). 

 

Kao dokaz treba priložiti upis predmetne pravne osobe (presliku) u sudski ili drugi 

odgovarajući registar ne stariji od šest (6) mjeseci računajući od dana objave poziva za 

prikupljanje ponuda. 

 

 

4. Kriterij za odabir najpovoljnijih ponuda 

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda biti će odabrana na osnovu sljedećih elemenata: 

- cijena izrade studije po pojedinačnoj ponudi, 

- uvjeti plaćanja, 

- rok predaje studije (vrijeme izrade), 

- reference ponuditelja. 

 

 

5. Postupak podnošenja ponuda 

 

Pisana ponuda dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA IZRADU 

STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ULAGANJA“, na adresu: HRVATSKI 

AUTOKLUB, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, ili u pisarnicu Hrvatskog autokluba na 

istoj adresi. 

Rok za dostavu ponude: 31. ožujka 2017., do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. 

Ukoliko ista pravna osoba daje ponude za oba područja gospodarskih djelatnosti (i područje 

osiguranja i područje motoriziranog turizma) potrebno je dostaviti dvije odvojene (zasebne) 

ponude. 

Zakašnjele i nepotpune ponude nećemo razmatrati. 

Hrvatski autoklub zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu i ne snosi trošak ponuditelja 

za izradu ponude/ponuda. 

 

 

 



 

6. Kontakt osoba 

 

Osoba za kontakte je dr. sc. Igor Šiško, pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog autokluba, 

tel: 01/ 6611 991, mail: igor.sisko@hak.hr. 

 

 

7. Ostale odredbe 

 

Hrvatski autoklub će obavijestiti ponuditelje o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 

8 dana od sjednice Upravnog odbora Hrvatskog autokluba na kojoj će se donijeti odluka o 

odabiru. 

 

 

Zagreb, 10. ožujak 2017. 

 

HRVATSKI AUTOKLUB 

 

 

 


