REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD OGULIN
GRADONAČELNIK
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za obavljanje poslova redovitog održavanja
nerazvrstanih cesta i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Ogulina

Na temelju Odluke o načinu održavanja nerazvrstanih cesta temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova (Glasnik Karlovačke županije, br. 49/04 i 45/09) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
obavljanje poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na
području grada Ogulina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta
na području Grada Ogulina

1. Predmet javnog natječaja
Obavljanje poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina i obavljanje
poslova izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina
2. Vrijeme na koje se sklapa ugovor
Obavljanje poslova koji su predmet javnog natječaja povjerava se na rok od dvije (2) godine
3. Vrsta i opseg poslova
Vrsta poslova pobrojana je u natječajnom troškovniku a opseg poslova ovisi o raspoloživim i osiguranim
sredstvima u Proračunu Grada Ogulina za tekuće proračunsko razdoblje.
4. Određivanje cijene za obavljanje poslova
Cijene su jedinične po stavkama troškovnika
5. Način i rok plaćanja
Plaćanje u roku 15 dana po jednom mjesečno dostavljenom i od strane nadzora ovjerenom računu
6. Jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora
Odabrani izvršitelj obvezuje se Naručitelju predati solemniziranu bjanko zadužnicu ovjerenu od strane
Javnog bilježnika na iznos od 100.000,00 kn, u roku od pet (5) dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

7. Ponuda mora sadržavati
7.1. Naziv i osnovne podatke o ponuditelju
7.2. Izjavu da je proučena i prihvaćena kompletna ponudbena dokumentacija ovjerenu od strane odgovorne
osobe ponuditelja,
7.3. Popunjen i ovjeren originalni ponudbeni troškovnik s jediničnim cijenama,
7.4. Isprave iz točke 8. ovog javnog natječaja,
7.5. Prijedlog Ugovora.
NAPOMENA: da bi ponuda ponuditelja bila prihvatljiva ponuditelj je dužan dostaviti sve dokumente
navedene u ovoj točki.
8. Uz ponudu je potrebno priložiti slijedeće isprave
8.1. Dokaz o registraciji (izvadak iz sudskog ili trgovačkog registra države sjedišta ili obrtnica).
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici a ne smije biti stariji od tri mjeseca do dana objave
javnog natječaja.
8.2. BON- 2 kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, kao dokaz nepostojanja blokade računa
u proteklih šest mjeseci.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici a ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave
javnog natječaja.
8.3. Potvrdu Porezne uprave države sjedišta o plaćenim javnim davanjima. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili
ovjerenoj preslici a ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja.
8.4. Izjavu da vlasnik odnosno direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz područja gospodarstva
ovjerenu kod Javnog bilježnika. Dokaz ne smije biti stariji od tri mjeseca do dana objave javnog
natječaja.
8.5. Referentnu listu (popis: opreme, broja i strukture djelatnika, dosadašnjih sličnih poslova) kao dokaz
tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti. Referentna lista mora biti ovjerena po ovlaštenoj osobi
ponuditelja.
9.

Rok važenja ponude
Ponuda važi 60 dana od dana otvaranja ponuda

10. Glavni kriterij za odabir najpovoljnijeg prihvatljivog ponuditelja
Povoljnost financijske ponude (najmanji broj ponuđenih sveukupnih bodova)
11. Dostava i otvaranje ponuda
11.1. Ponuditelji mogu besplatno preuzeti natječajnu dokumentaciju sve vrijeme dok je javni natječaj
otvoren (do 12. ožujka 2015. godine do 09:00 sati) u prostorijama Gradske uprave Grada Ogulina u
Ogulinu, B. Frankopana 11, prizemlje - soba br. 13, svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 14:00
sati. Telefon za kontakt (047) 801-527 ili 522-612.
11.2. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu na adresu naručitelja: GRAD OGULIN, UL. B. FRANKOPANA
11, 47300 OGULIN, p.p. 77
Ponude se dostavljaju u dvostruko zapečaćenoj omotnici. Na vanjskom omotu je adresa naručitelja i
naznaka "NE OTVARAJ - PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA". Na unutarnjoj
omotnici je adresa i pečat ponuditelja.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. ožujak 2015. godine do 09:00 sati. Ponude se dostavljaju
preporučeno poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja.
Nepravodobno pristigle ponude biti će neotvorene vraćene ponuditelju.
11.3. Javno otvaranje ponuda održat će se na adresi naručitelja dana 12. ožujka 2015. godine u 09:00
sati, I kat, Velika dvorana. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici
ponuditelja samo uz predočenje pisanog ovlaštenja.
11.4. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude biti će dostavljena ponuditeljima po usvajanju Odluke o
odabiru najpovoljnije ponude a koju sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu donosi Gradsko
vijeće Grada Ogulina.

12.

Naručitelj zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihovog prihvaćanja ili poništavanja natječaja bez
ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i ne snosi bilo kakve troškove u svezi sa sudjelovanjem
ponuditelja u postupku javnog natječaja.

KLASA:404-02/13-01/11
URBROJ:2133/02-01/1-15-3
U Ogulinu: 23. veljače 2015.
VODITELJ POVJERENSTVA
Tone Radočaj, v.r.

