
      
REPUBLIKA   HRVATSKA 

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

    OPĆINA DRAGANIĆ 

 

          Na temelju članka 35. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine  Draganić 

(„Glasnik Općine Draganić“ br. 01/14) i Odluke Općinskog načelnika od 10. ožujka 2014. g., 

objavljuje se 

JAVNI POZIV  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA 

JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ NA PERIOD OD 2 GODINE 

1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za  održavanje objekata i uređaja za javnu 

rasvjetu na području Općine Draganić u idućem dvogodišnjem razdoblju  

 

2. Pravo sudjelovanja u podnošenju  ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za 

obavljanje djelatnosti  koja je predmet ovog javnog poziva 

 

3.  Ponuda mora sadržavati: 

 

- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar 

ili odgovarajuću potvrdu, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, 

gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ponuditelj 

mora dokazati da je registriran za obavljanje navedene djelatnosti. Dokaz pravne i poslovne 

sposobnosti ne smije biti stariji od šest (6) mjeseca od dana objave javnog natječaja 

- ovjerenu izjavu danu kod javnog bilježnika ili potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut 

stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku 

obustavljanju poslovne djelatnosti. Ponuditelj mora dokazati da nije pokrenut stečajni 

postupak ili da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne 

djelatnosti. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja 

- izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je 

državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. 

Ako isto ne postoji jednakovrijedni dokument potvrda ili dokument koji izdaje nadležno 

sudsko ili upravno tijelo. Ako izvod iz kaznene evidencije ili drugi jednakovrijedni dokument 

nije moguće pribaviti mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 

osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da nema okolnosti da 

je gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta izrečena 

pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za 

počinjenje kaznenih djela, primanje mita, davanje mita, zlouporaba položaja i ovlasti, 

protuzakonito posredovanje, prijevara i ostalo. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt, s 

ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika. Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 6 

mjeseci računajući od dana objave javnog natječaja. 

- potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 

sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se u državi sjedišta ne izdaje gore navedeni dokument, on 

može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po 

zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne 

vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta 

gospodarskog subjekta.  Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih 

poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,osim ako je gospodarskom 

subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Potvrda 

ne smije biti starija od 30 dana računajući od objave javnog natječaja.  
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- ponuditelji moraju dokazati solventnost dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih 

financijski institucija kojim se dokazuje da gospod. subjekt nije bio u blokadi računa u 

proteklih 6 mjeseci dužem od 30 dana. Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od objave 

javnog natječaja./ potvrde BON 1 i BON 2/ . 

- ponuditelji su dužni dokazati tehničku i stručnu sposobnost na način da dostave popis 

značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu natječaja izvršenih u posljednjih 5 godina s 

najmanje 2 (dvije) potvrde o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna strana. 

Potvrde druge ugovorne strane moraju sadržavati: vrijednost radova,datum i mjesto  

izvođenja radova, navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni  

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti ( oprema, poslovni prostor, broj i 

struktura zaposlenih) 

- jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u 

formi zadužnice ovjerena kod javnog bilježnika na iznos od 5.000,00kn. U slučaju da 

ponuditelj odustane od svoje ponude, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja 

ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, naručitelj će aktivirati 

navedeno jamstvo. Važenje jamstva: do isteka roka valjanosti ponude.  

- jamstvo za izvršenje ugovora: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ispunjenje ugovora u 

formi zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kuna za slučaj da 

izvođač ne izvrši uredno obveze iz ugovora. Jamstvo za izvršenje ugovora potrebno je 

dostaviti s potpisanim ugovorom. U slučaju da ponuditelj ne dostavi propisana jamstvo za 

ispunjenje ugovora Naručitelj će raskinuti takav ugovor.   

 

Važno: Sve dokumente koji se zahtijevaju od ponuditelja u ovoj dokumentaciji ponuditelji mogu 

dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke 

isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su 

natjecatelji ili ponuditelji dostavili, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:  

* od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih 

dokumenata i/ili  

* obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.  

 

4. Najvažniji kriterij za ocjenu povoljnosti ponude je: 

- ponuda sa najnižom cijenom za istovrsni materijal i  radove 

 

5. Ponude se dostavljaju osobno, u zatvorenim omotnicama, najkasnije do srijede, 26. ožujka 2014. 

g. do 14.00 sati na adresu Općina Draganić, Draganić 10, 47 201 Draganić, s naznakom – NE 

OTVARAJ – „Ponuda na javni poziv za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete“. 

 

6. Javno otvaranje ponuda biti će u Općini Draganić u srijedu, 26. ožujka 2014. g. u 14.00 sati. 

 

7. Ponudbeni troškovnik kao i sve ostale informacije u svezi sa predmetnim javnim pozivom mogu 

se dobiti u Općini Draganić, radnim danom u vremenu između 7.00 i 15.00 sati, ili na telefon 715-

136, osoba za kontakt Željka Domjančić kao i na web stranici Općine Draganić, www.draganic.hr. 

 

8. O odabiru najpovoljnije ponude svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana 

donošenja Odluke o istom. 

 

9. Ponuditelj dostavlja ponudu u kunama, bez poreza. Cijena ponude piše se brojkama. Kao prilog 

ponuđenoj cijeni je ispunjen i po ponuditelju ovjeren izvorni troškovnik s jediničnim cijenama 

izraženim u kunama bez poreza. U cijeni ponude su uračunati svi troškovi i popusti.  

  

10.  Jedinična cijena je nepromjenjiva u prvoj godini trajanja Ugovora, u tu svrhu ponuditelj je dužan 

dati izjavu o nepromjenjivosti cijene za vrijeme trajanja opcije ponude kao i za prvu godinu 

trajanja Ugovora.  
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11.  Ponuditelji su dužni dostaviti i sljedeće izjave:  

  

Izjava o nepromjenjivosti cijene  

Izjava o prihvaćanju roka valjanosti ponude   

Izjave moraju biti potpisane od strane odgovorne osobe ponuditelja i ovjerene pečatom ponuditelja.  

  

12. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili 

ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u 

cjelinu jamstvenikom ili na neki drugi način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili 

dijelova ponude. Ponuda se predaje u izvorniku. Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom 

tintom. Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi 

(npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni 

pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.  

  

Svaka ponuda mora sadržavati:  

- naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i sjedište ponuditelja, te adresu (elektroničke) pošte  

ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte, a kod zajednice  

ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima, nositelju ponude za sudjelovanje u  

postupku javne nabave i potpisniku/potpisnicima ugovora o javnoj nabavi,  

- dokaze o sposobnosti,  

- obvezne dijelove i/ili priloge ponude,  

- cijenu ponude sa svim zahtijevanim raščlambama i potrebnim objašnjenjima, prema  

obrascu ponude iz ove Dokumentacije za nadmetanje,  

- rok valjanosti ponude,  

- popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,  

- ostale podatke tražene u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje, i  

- datum i potpis ponuditelja.  

  

13. Prilozi dostavljeni uz ponudu se ne vraćaju ponuditeljima.  

  

14. Naručitelj tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda može tražiti, a ponuditelj je 

dužan dati potrebna tumačenja radi objašnjenja ponude ili otklanjanja sumnji u valjanost ponude.   

  

15. Odluka o odabiru (ne odabiru) donosi Općinsko vijeće Općine Draganić. Općinsko vijeće će 

donijeti Odluku u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluka o odabiru 

dostavit će se ponuditeljima odmah po donošenju.  

  

16. Protiv Odluke Općinskog vijeća nije dozvoljena žalba već se može pokrenut Upravni spor.  

 


