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Uslugu zaštite, prijenosa, prijevoza i osiguranja utrška cestarine blindiranim vozilom s naoružanom
pratnjom obavljaju ovlaštene zaštitarske osobe sukladno Procedurama o načinu preuzimanja i
prijevoza vrijednosne pošiljke.
Vrijednosna pošiljka se sastoji od utrška cestarine, utrška prodaje pretplate, pripadajuće
dokumentacije i zamijenjene kunske gotovine porto blagajni naplatnih postaja.
Prijevoz se obavlja u službenom blindiranom vozilu u vlasništvu Izvršitelja.
Prijenos se obavlja u elektrokemijskom spremniku u vlasništvu Izvršitelja.
Za pružanje usluge Izvršitelj je dužan osigurati zaštitara - vozača, zaštitara - pratitelja i teklića
(manipulanta).
U slučaju izvanredne potrebe Naručitelj može zatražiti izvanredno uslugu zaštite, prijenosa i
prijevoza vrijednosne pošiljke u dane koji nisu definirani Tehničkim opisom, maksimalno 5 puta za
vrijeme trajanja Ugovora.
Vrijeme polaska s polazne naplatne postaje odnosno prodajnih mjesta Lučko i Širolina te vrijeme
polaganja vrijednosne pošiljke u poslovnicu ovlaštene banke bit će naknadno dogovoreno s
odabranim izvršiteljem usluge iz sigurnosnih razloga.
Izvršitelj se obvezuje uredno popunjavati dokumentaciju propisanu Procedurama o načinu
preuzimanja i prijevoza vrijednosne pošiljke.
Izvršitelj se obvezuje voditi mjesečnu evidenciju stvarno odrađenih dana svojih radnika (evidencija
izvršenih pratnji) te na početku mjeseca odgovornim osobama Naručitelja dostaviti na ovjeru
evidenciju za prethodni mjesec.
Izvršitelj se obvezuje obavljati Uslugu zaštite, prijenosa, prijevoza i osiguranja utrška cestarine
blindiranim vozilom s naoružanom pratnjom sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN 68/03, NN
31/10 i NN 139/10), Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN br. 45/05, 21/07,
32/09 i 68/09), Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova
osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN 87/04, 14/07, 64/07 i 86/08),
Zakonu o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN 173/03,
150/05), ostalim propisima kojima je regulirana zaštita osoba i imovine.
Usluga se nudi na rok od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora za dionice pod upravljanjem
HAC-a.
Izvršitelj se obvezuje da će kod obavljanja Usluge zaštite, prijevoza, prijenosa i osiguranja utrška
cestarine blindiranim vozilom na dionicama pod upravljanjem HAC-a plaćati cestarinu sukladno
HAC Uvjetima plaćanja cestarine.
Obveza Ponuditelja je u razdoblju od 8 dana od sklapanja Ugovora, dostaviti Naručitelju Potvrdu
o sklopljenim policama osiguranja kako slijedi:
1. Polica osiguranja odgovornosti za obavljanje djelatnosti koje su predmet natječaja (djelatnost
zaštitara i prijevoznika) na iznos istovjetan iznosu iz Ponude,
2. Polica osiguranja gotovog novca u prijevozu na puni iznos od rizika provalne krađe i
razbojstva, otimačine i krađe prijevoznog sredstva zajedno s robom, neisporučivanja utrška
cestarine, požara na prijevoznom sredstvu, eksplozije na prijevoznom sredstvu i prometne
nezgode prijevoznog sredstva - dokaz Ponuda Osiguravatelja za osiguranje od navedenih rizika
na maksimalni iznos gotovog novca po prijevozu od 24.000.000,00 kuna (slovima: dvadeset četiri
milijuna kuna) za vrijeme trajanja ugovornog odnosa te obveza da odabrani Ponuditelj u
razdoblju od 8 dana od sklapanja Ugovora dostavi Naručitelju Potvrdu o sklopljenoj polici s
Osiguravateljem prema uvjetima iz Ponude.

