
 
 
OPĆINA DRAGANIĆ 
 

          Na temelju Zaključka Općinskog vijeća sa 30. redovne sjednice održane 02. 
listopada 2012. g. i Odluke Općinskog načelnika od 05. listopada 2012. g., objavljuje se 
 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE 
PONUDA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA 

NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ 
U SEZONI ZIMA  2012./2013. g. 

 
1.  Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za čišćenje snijega na 
nerazvrstanim cestama i javnim površinama na području Općine Draganić u dužini od 
cca 50 km, u sezoni zima 2012./2013. g. 
 
2.  Pravo sudjelovanja u podnošenju ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe 
registrirane za obavljanje radova koji su predmet ovog javnog poziva.  
 
3.  Ponude moraju sadržavati: 

- naziv i adresu ponuditelja 
- izvod iz sudskog ili obrtnog registra (u originalu ili preslici ovjerenoj kod javnog 

bilježnika, ne stariji od 3 mjeseca, 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 
- reference o ranije obavljenim radovima iste vrste 
- popis raspoložive mehanizacije i kadrova za operativnu izvedbu radova 
- uvjete i način plaćanja 

 
4.  Ponude se dostavljaju osobno, u zatvorenim omotnicama, najkasnije do   
     utorka, 23. listopada 2012. g. do 14.00 sati na adresu Općina Draganić,  
     Draganići 10, 47 201 Draganić. 
     Javno otvaranje ponuda biti će u Općini Draganić u utorak, 23. listopada  
     2012. g. u 14.00 sati. 
 
5. Ponudbena dokumuntacija kao i sve  informacije u svezi sa ovim javnim pozivom 

mogu se dobiti u Općini Draganić, svakim radnim danom u vremenu između 7.00 i 
15.00 sati, ili na telefon 715 -136. 
Ponuda mora biti uvezana, sa numeriranim stranicama te potpisana i ovjerena. 

 
6. Prvenstveni kriteriji pri odabiru ponuda biti će najniža jedinična  cijena stavki 

ponudbenog troškovnika,   te bolja tehnička opremljenost i kadrovska ekipiranost 
ponuditelja a koja  zadovoljava operativne potrebe naručitelja.   
 

7.  O odabiru najpovoljnije ponude svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od    
       osam dana od dana donošenja Odluke o istom. 
                                                                                                                     


