REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
Općinski načelnik
KLASA: 363-01/15-01/40
URBROJ: 2133/08-02-15-2
Draganić, 23.10.2015. godine
Na temelju članka 36. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Draganić (" Glasnik Općine Draganić", broj 1/14) i
Odluke o objavi prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega i leda na području općine Draganić, općinski
načelnik objavljuje
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA
NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ U SEZONI ZIMA 2015./2016. godine

1. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda
a) za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i javnim površinama na području općine Draganić i to po mjesnim odborima u
ukupnoj dužini od cca 50 km, u sezoni zima 2015./2016. godine.
- Mjesni odbor LAZINA - FRANJETIĆI u ukupnoj dužini od cca 10,00 km
- Mjesni odbor DRAGANIĆI -u ukupnoj dužini od cca 12,50 km
- Mjesni odbor BUDROVCI -u ukupnoj dužini od cca 12,50 km
- Mjesni odbor MRZLJAKI-GOLJAK -u ukupnoj dužini od cca 14,50 km
Ponuditelji se mogu javiti za čišćenje pojedinačno za jedan ili više mjesnih odbora ili za područje

cijele Općine Draganić.

b) za čišćenje nogostupa uz državnu cestu D1, i Županijsku cestu ŽC 3150 u ukupnoj dužini cca 8 km.
2. Pravo sudjelovanja u podnošenju ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje
djelatnosti koje su predmet ovog javnog poziva.
3. Ponude moraju sadržavati:
naziv i adresu ponuditelja, broj telefona, broj telefaksa, MB, OIB.
izvod iz sudskog ili obrtnog registra, Potvrda o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (ne starija od 30 dana,
računajući od dana objave javnog poziva)
Potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima (ne stariju od 30 dana, računajući od dana objave javnog poziva)
BON 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave javnog poziva)
- izjavu o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja, ovjerenu kod javnog bilježnika (ne stariju od 6 mjeseci od dana objave
javnog poziva)
ispunjeni i ovjereni ponudbeni troškovnik prema Uvjetima za čišćenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i nogostupa na području
Općine Draganić u zimskoj sezoni 2015/2016. godine.
reference o ranije obavljenim radovima iste vrste
popis raspoložive mehanizacije i kadrova za operativnu izvedbu radova
ponuda mora biti uvezana
4. Ponude sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom ''ponuda za čišćenje snijega i leda'' – NE
OTVARAJ na adresu Općina Draganić, Draganići 10,47 201 Draganić.
Rok za dostavu ponuda je 11.11.2015. godine do 11,00 sati
Javno otvaranje ponuda biti će u Općini Draganić u srijeda, 11.11 2015. godine u 12.00 sati.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili prijave podnesene protivno uvjetima javnog poziva neće se razmatrati. Prijave i priloženi materijali
se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri. Razmotrit će se isključivo prijave koje su prispjele do navedenog roka.
5.

Ponudbena dokumentacija kao i sve informacije u svezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Općini Draganić, svakim radnim
danom u vremenu između 7.00 do 15.00 sati, ili na telefon 047/ 715 -136. ili mobitel 099/4715-004

6. Kriterij pri odabiru ponuda – PONUDA S NAJNIŽOM CIJENOM
7. O odabiru najpovoljnije ponude svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od osam dana od dana
donošenja odluke o istom.
8. S najpovoljnijim ponuditeljem bit će zaključen ugovor o čišćenju nerazvrstanih cesta od snijega i leda.
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