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 PRIKUPLJANJE PONUDA POZIVOM 

za održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac za 2017.godinu 

 

1. Predmet nadmetanja: 

- Općina Šestanovac provodi prikupljanje ponuda za redovito održavanje javne rasvjete na 

području Općine Šestanovac predviđeno Programom održavanja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu. 

 

2. Vrijeme za koje se povjeravaju komunalni poslovi  

- Vrijeme na koje se povjeravaju radovi održavanja javne rasvjete je za 2017. godinu.  

 

3. Vrsta i opseg poslova  

- Vrsta i opseg poslova definirani su Programom održavanja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu,a jedinični radovi definirani su troškovnikom koji je sastavni dio ovog poziva za 

prikupljanje ponuda.  

 

4. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja 

 - Jedinične cijene se određuju troškovnikom koji je sastavni dio ponudbenog lista. - Izvedeni 

radovi plaćaju se u roku od petnaest (15) dana od ovjere situacije od strane naručitelja i 

ispostave računa.  

 

5. Potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje ugovora  

- Odabrani ponuditelj je dužan prije potpisa ugovora za redovno održavanje javne rasvjete na 

području Općine Šestanovac dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko 

zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 100.000,00 kuna.  

 

6. Način, mjesto i rok za podnošenje ponude  

- Ponude se podnose u zapečaćenom omotu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Šestanovac, na adresi Dr.Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac, neposredno ili putem pošte s 

naznakom "POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH 

POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE 

ŠESTANOVAC  ZA 2017. GODINU) - NE OTVARAJ" do  22.02.2017. godine u 12:00 sati, 

bez obzira na način dostave i vrijeme slanja. Na omotnici se mora naznačiti naziv odnosno 

ime i adresa ponuditelja.  

 

 

7. Rok važenja ponude 



 - Ponuda vrijedi za 2017. godinu. 

 

8.Isprave ponuditelja koje su potrebne kao prilog ponudi:  

 

8.1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 

gospodarskog subjekta (preslika ili preslika s internetskih stranica) 

 

8.2. Dokaz da  ima potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje za obavljanje komunalne 

djelatnosti iz poziva 

 

8.3.Dokaz da nad ponuditeljem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije 

 

8.4.Dokaz o posjedovanju opreme (popis dugotrajne opreme, ugovori o najmu opreme i sl.),  

 

8.5.Dokaz o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenika, 

 

8.6.Ispunjeni obrazac ponude, sa svim traženim podacima, potpisan i pečaćen od strane 

ovlaštene osobe (nalazi se u privitku uz objavu) 

 

8.7.Ispunjeni ponudbeni troškovnik po svim stavkama, sa ukupnim iznosom,sa i bez PDV-a 

(nalazi se u privitku uz objavu) u izvorniku 

 

8.8.Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz poziva (nalazi se u privitku uz objavu) u izvorniku 

 

9. Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda  

- Javno otvaranje ponuda biti će 22.02.2017. godine u prostorijama Općine Šestanovac,Dr. 

Franje Tuđmana 75, s početkom u 13:00 sati.  

 

10. Uvjeti za odabir najpovoljnije ponude  

 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta navedenih u točki 8. 

natječaja sadrži i najnižu cijenu (ukupna cijena iz troškovnika).Zakašnjele i nepotpune ponude neće 

se razmatrati. Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.  

 

Općinsko vijeće Općine Šestanovac donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će 

se povjeriti poslovi iz Poziva. Općinsko vijeće Općine Šestanovac može donijeti odluku 

kojom se ne izabire niti jedna ponuda pristigla na poziv za prikupljanje ponuda. Protiv 

navedene odluke Općinskog vijeća žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor. 

O rezultatima nadmetanja, ponuditelji će biti obaviješteni u zakonskom roku. Općinski 

načelnik Općine Šestanovac pristupiti će sklapanju ugovora s odabranim ponuditeljem 

najkasnije u roku od osam (8) dana nakon dostave obavijesti o odabiru. Ukoliko se ponuditelj 

ne odazove na poziv za sklapanje ugovora u tom roku, naručitelj može promijeniti odluku o 

odabiru. Za sva dodatna objašnjenja i pitanja u svezi natječaja ponuditelji se mogu javiti na 

telefon Općine Šestanovac 021/721 006 ili e-mail: info@opcina-sestanovac.hr 

 

                                                                                                       Predsjednica povjerenstva  

                        Asija Šošić,dipl.iur. 


